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ACÓRDÃO
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ADVOGADA: José Alberto Evaristo da Silva.
APELADA: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo Renato Guedes Bezerra.

EMENTA:  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  C/C  REINTEGRAÇÃO.
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  ROMPIMENTO  DO  VÍNCULO.
RETORNO DETERMINADO POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM WRIT
OF  MANDAMUS. SEGURANÇA  DENEGADA  NO  MÉRITO.  PEDIDO  DE
REINTEGRAÇÃO E  DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS E DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO  PROPORCIONAL  DA  ÉPOCA  DO  AFASTAMENTO,
ALÉM  DO  RECOLHIMENTO  DO  FGTS  DE  TODO  O  PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO
VÍNCULO.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
DESCABIMENTO  DOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS.  POSSIBILIDADE  DO
DESLIGAMENTO  DO  CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE  SEM  PRÉVIO
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  VERBAS  SALARIAIS.  AUSÊNCIA  DA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

1.  Considerando  que,  entre  os  agentes  públicos  sujeitos  ao  regime  jurídico-
administrativo,  apenas  os  contratados  temporariamente  por  excepcional  interesse
público cuja contratação foi declarada nula têm direito ao recolhimento do FGTS,
incumbe ao autor a prova da natureza do seu vínculo e da nulidade da contratação.

2. “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ante  a  precariedade  do  ato  de  designação  para  o  exercício  de  função  pública,  é
legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo
administrativo  com  essa  finalidade.”  (AgRg  no  RMS  28.477/MG,  Rel.  Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015) 

3.  O servidor  somente faz jus à percepção de verbas  salariais  se  demonstrar  que
houve a prestação do serviço para o qual foi contratado temporariamente.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0001213-73.2012.815.0601, em que figuram como Apelante  Maria Elza
Soares da Silva e como Apelado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.



VOTO.

Maria Elza Soares da Silva  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém, f. 49/50, nos autos da Reclamação
Trabalhista  c/c  pedido  de  Reintegração  por  ela  ajuizada  em face  do  Estado  da
Paraíba, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não constitui
irregularidade a exoneração de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração
sem processo administrativo, que não é possível o recebimento do salário retido e do
13º salário proporcional do período em que a Promovente foi afastada da sua função,
bem como que o recolhimento do FGTS se refere a direito de cunho celetista, não
sendo  cabível  aos  detentores  de  vínculo  jurídico-administrativo  com  a
Administração.

Em suas razões, f. 51/58, alegou que a Sentença, embora tenha reconhecido a
relação empregatícia, não determinou a reintegração ao cargo da época em que foi
afastada  de  suas  atividades  sem  a  instauração  de  processo  administrativo,
caracterizando abuso de poder e perseguição política.

Asseverou que a sua contratação sem a submissão a concurso público é nula,
de modo que se afigura cabível o recolhimento do FGTS consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que trabalhou durante o período de agosto de 2009 a junho de 2010,
de modo que é cabível o recebimento dos respectivos salários retidos e do 13º salário
proporcional.

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que  a  Sentença  seja  julgada
procedente, determinando a reintegração ao cargo e condenando o Apelado a pagar
os salários de agosto de 2009 a junho de 2010, o 13º salário proporcional de 2009 e o
FGTS de todo o período laboral.

Intimado, o Ente Federado apresentou Contrarrazões, f. 60/66, argumentando
que a nulidade da contratação da Apelante gera direito à percepção apenas dos saldos
de salários, acrescentando a inexistência de liame entre os meses de agosto de 2009 a
junho de 2010.

A Procuradoria de Justiça, f. 71/73, opinou pelo desprovimento do Apelo, por
entender  que  a  Recorrente  não  faz  jus  ao  recebimento  das  verbas  salariais
reclamadas, tampouco à reintegração ao cargo, diante da relação contratual precária
firmada com a Administração Estadual.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Este Colegiado firmou posicionamento no sentido de que na Ação intentada
por agente público objetivando o recolhimento do FGTS é dele o ônus de provar a
natureza do vínculo jurídico que manteve com a Administração e a invalidade da
admissão1, porquanto esse direito somente será devido quando houver a declaração

1 APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
FGTS, FÉRIAS, TERÇOS DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  DECLARADA  PELO  STJ  EM  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.



de nulidade da contratação sem prévia aprovação em concurso público, nos termos
do art. 19-A, da Lei 8.036/902.

Embora a Sentença declare que a Recorrente foi admitida pela Administração
Estadual por meio de cargo comissionado, os contracheques carreados aos autos às f.
11/18  atestam  que  houve  a  celebração  de  contrato  temporário  por  excepcional
interesse público em janeiro de 2009, havendo a interrupção desse vínculo em agosto
2009.

A Apelante ainda retornou ao quadro funcional do Estado da Paraíba a partir
de junho de 2010, sob o mesmo regime jurídico-administrativo, em atendimento a

PRECLUSÃO.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  DECRETO  N.º
20.910/1932.  AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL.  SÚMULA N.º  85 DO
STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA
DA QUALIDADE DO VÍNCULO E DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO
DOS DEPÓSITOS DO FGTS. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE
DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 134 E 137 DA CLT. TERÇOS DE
FÉRIAS.  DIREITO  DO  SERVIDOR  INDEPENDENTE  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.  DÉCIMOS
TERCEIROS SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO MUNICÍPIO.
PROVIMENTO PARCIAL.  1.  Embora  a  questão  da  competência  absoluta  possa  ser  apreciada  a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não é possível seu reexame quando já decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência. 2. “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação” (Súmula n.º 85, do Superior Tribunal de Justiça). 3. Considerando que, entre os
agentes públicos sujeitos ao regime jurídico-administrativo, apenas os contratados temporariamente
por excepcional interesse público cuja contratação foi declarada nula têm direito ao FGTS, incumbe ao
autor  a  prova  da  natureza  do  seu  vínculo  e  da  nulidade  da  contratação.  4.  O  servidor  faz  jus  à
indenização pelas férias não gozados somente quando há previsão legal expressa nesse sentido ou nos
casos em que o vínculo funcional entre ele e a Administração é rompido. 5. O direito às férias é
adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do respectivo terço
constitucional independentemente do gozo e mesmo que não haja previsão do seu pagamento para a
hipótese  de  férias  não  gozadas.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal.
6. São inaplicáveis aos agentes públicos sujeitos ao regime jurídico-administrativo os arts. 134 e 137,
da Consolidação das Leis do Trabalho. 7. É ônus da Administração Pública a prova do pagamento da
remuneração  devida  ao  servidor,  inclusive  dos  décimos  terceiros  salários.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00014008620118150061,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 03-11-2015)

COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB. CONTRATO TEMPORÁRIO
NÃO  PRECEDIDO  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  NULIDADE.  REMUNERAÇÃO  PAGA  EM
CONFORMIDADE  COM  O  SALÁRIO-MÍNIMO  VIGENTE.  DIREITO  AOS  DEPÓSITOS  DO
FGTS E AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  APELAÇÃO.  FGTS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  NULIDADE  DO  CONTRATO.
ÔNUS  DO  AUTOR.  INSUFICIÊNCIA  DA  NÃO  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO
PARA AFASTAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DO
REPASSE  AO  INSS.  ART.  34,  I,  DA  LEI  FEDERAL  N.º  8.213/1991.  PROVIMENTO.  1.  “O
Plenário  da Corte,  no exame do RE nº  596.478/RR-RG, Relator  para  o acórdão o Ministro  Dias
Toffoli, concluiu que, 'mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'. 2. Essa orientação se aplica
também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas”
(ARE  867655  AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  Segunda  Turma,  julgado  em  04/08/2015,  DJe
04/09/2015). 2. É ônus do autor a prova da nulidade de sua contratação, sendo insuficiente para tanto o
fato de não haver sido precedida de concurso público, ante a possibilidade de celebração de contratos
por excepcional interesse público sem a prévia realização de processo seletivo. Inteligência do art.
333,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil. 3.  Comprovado  o  desconto  das  contribuições
previdenciárias  na remuneração do autor,  é  desnecessária  a  discussão sobre o efetivo repasse dos



decisão liminar proferida em sede de Writ of Mandamus por ela impetrado, f. 19, cuja
segurança fora denegada no mérito, conforme se extrai da movimentação do Sistema
de Acompanhamento Processual deste Tribunal.

Restou  comprovada,  portanto,  apenas  a  contratação  temporária  em  dois
momentos distintos, de janeiro a agosto de 2009 e a partir de junho de 2010, por
força de decisão judicial,  no entanto,  a Apelante não se desvencilhou do ônus de
demonstrar a nulidade desses vínculos, não sendo cabível o recolhimento do FGTS
em seu favor. 

A jurisprudência do STJ, ademais, assentou que o contratado temporário pode
ser dispensado ad nutum, ou seja, sem a necessidade de instauração de procedimento
administrativo3,  de  modo  que  não  houve  irregularidade  quando  ocorreu  o
desligamento da Recorrente no ano de 2009.

No que diz respeito aos salários retidos do período compreendido entre agosto
de 2009 e junho de 2010 e ao 13º salário proporcional do ano de 2009, a própria
Recorrente afirma na Exordial que foi afastada de suas atividades, motivo pelo qual
também não faz jus à sua percepção diante da ausência da prestação dos serviços.

valores descontados ao Instituto Nacional do Seguro Social, porquanto, no cálculo do valor da renda
mensal do benefício, são computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições
devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Inteligência do art. 34,
I,  da  Lei  Federal  n.º  8.213/1991.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025195620098150351, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-10-2015)

2 Art. 19-A.  É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho
seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o
direito ao salário.

3AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO.
EXONERAÇÃO  AD  NUTUM.  DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é
legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo
com essa finalidade. 2. Ademais, o princípio da segurança jurídica e a alegada decadência do direito
da  Administração  em rever  seus  próprios  atos  não  dão  guarida  à  pretensão  dos  agravantes,  que
mantinham  apenas  contrato  temporário  com  o  Poder  Judiciário  mineiro,  tendo  em  vista  que  os
mencionados princípios não impedem a desconstituição de relações jurídicas  precárias.  3.  Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E
PRECÁRIO.  EXONERAÇÃO  AD  NUTUM.  DESNECESSIDADE  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função
pública,  revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor,  sendo desnecessária a instauração de
processo  administrativo  com  essa  finalidade.  2.  Na  vigência  da  atual  Constituição  Federal,  a
estabilidade  no  serviço  público  é  garantia  conferida  apenas  aos  servidores  públicos  concursados,
ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo.  3.  "O  princípio  da  segurança  jurídica  e  a  suscitada
decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição
de relações jurídicas  que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade,  como é o caso dos
servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art.
37, IX, da CF". (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4.
Recurso ordinário a que se nega provimento.  (RMS 44.341/PB, Rel.  Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)



Posto  isso,  voto  pelo  desprovimento  do  Apelo,  mantendo  incólume  o
dispositivo da Sentença guerreada.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


