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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 
IMPROCEDÊNCIA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO. 
SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CONCURSO 
PÚBLICO. VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONTRATO  NULO. 
SALÁRIOS  RETIDOS.  DEMONSTRAÇÃO  DE 
QUITAÇÃO  NOS  AUTOS.  INDENIZAÇÃO  NÃO 
DEVIDA. SALDO DE SALÁRIOS DOS PRIMEIROS 
QUATRO  DIAS  DO  ANO  DE  2013.  ÔNUS  QUE 
CABIA À EDILIDADE.  REFORMA NESTA PARTE 
DA  DECISÃO  EM  TELA.  FGTS  -  FUNDO  DE 
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.  DIREITO 
AO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL.  MODIFICAÇÃO  DE  PARTE  DO 
DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO.
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-  Tratando-se de ação de cobrança de remuneração 
intentada por servidor público, opera a inversão do 
onus probandi, cabendo  à  Administração  Pública 
colacionar documentos hábeis capazes de modificar 
ou extinguir o direito da parte autora em receber o 
saldo salarial remanescente pleiteado na exordial.

-  Não  há  que  se  falar  em  pagamento  de  salários 
retidos, quando os próprios documentos trazidos aos 
autos dão conta da quitação da obrigação.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do 
julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, 
sob  o  regime  de  repercussão  geral,  consolidou  o 
posicionamento,  segundo  o  qual  é  devido  o 
recolhimento  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por 
Tempo  de  Serviço,  na  hipótese  de  admissão  de 
pessoal pela Administração Pública, sem a realização 
de concurso público.

-  Consoante  recente  entendimento  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  o  prazo  prescricional,  para  a 
cobrança  dos  recolhimentos  do  FGTS  -  Fundo  de 
Garantia por Tempo de Serviço, é quinquenal.

-  Não  há  como  se  julgar  procedente  o  pedido 
relacionado à anotação e baixa na CTPS, por se tratar 
de pedido amparado no Regime Jurídico Celetista. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso apelatório.

Jailton  Aires  Melo ajuizou  a  vertente  Ação 
Ordinária de Cobrança, em face do  Município de Campina Grande, alegando ter 
prestado serviços a edilidade no período compreendido entre novembro de 2007 a 
janeiro de 2013. Requer, outrossim, a condenação do Município, no recolhimento do 
aviso prévio, salários retidos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 + 
04 dias trabalhados em 2013, FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço + 40% 
de multa, pelo serviço laborado.

Às  fls.  55/57,  o  Juiz  de  Direito  a  quo julgou 
improcedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e 
princípios de direito aplicáveis à espécie, nos termos 
dos  artigos  37,  caput,  inciso  IX,  JULGO 
IMPROCEDENTE A AÇÃO proposta por JAILTON 
AIRES  MELO,  em  face  do  MUNICÍPIO  DE 
CAMPINA GRANDE, não havendo nenhuma verba 
remuneratória pendente de quitação.

Inconformado,  o  autor  interpôs  APELAÇÃO,  fls. 
61/68,  repisando os  argumentos  iniciais  e  afirmando fazer  jus  ao  pagamento dos 
salários  retidos,  saldo  de  salário  e  do  FGTS -  Fundo de  Garantia  por  Tempo de 
Serviço, referente ao período efetivamente laborado e, ainda, a baixa em sua CTPS. 
Ao final, pediu a reforma da decisão a quo, aplicando a condenação à Edilidade.

Contrarrazões  pugnando  pela  manutenção  da 
decisão atacada, fls. 75/83.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código 
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do 
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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
 
É o RELATÓRIO.

VOTO

Como é cediço, embora a investidura em cargo ou 
emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de 
provas  e  títulos,  a  Carta  Magna autoriza a  contratação temporária  de servidores, 
excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse 
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das 
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao 
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o 
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica  da 
documentação colacionada aos autos,  o autor foi  contratado para prestar serviços 
junto  ao  Município  de  Campina  Grande,  sem  que  houvesse  a  justificativa  de 
necessidade temporária de excepcional interesse público, o que, por si só, torna seu 
contrato nulo, haja vista a inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à 
matéria.

Nesse  aspecto,  no  tocante  aos  salários  retidos,  o 
documento de fl. 50 dá conta do já pagamento da verba, daí porque entendo não 
merecer qualquer reparo a sentença que reconheceu como já quitada a obrigação. 
Assim, como bem pontuou o magistrado  a  quo,  observa-se “ainda,  que as  verbas 
devidas pela contratação administrativa, na época, em específico na análise das fichas 
financeiras  da  parte  autora,  apontam  que  os  salários  dos  meses  de  outubro, 
novembro e dezembro de 2012, foram devidamente quitados”, fl. 56.

No  que  diz  respeito  ao  saldo  de  salário,  este 
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correspondente aos 04 primeiros dias do ano de 2013, é certo que o Município o 
reconheceu  quando  expressamente  esclareceu  que  “havia  tão  somente  relação 
jurídica administrativa temporária entre as partes, que teve início em 2007 e término 
em 2013, relação esta celebrada mediante instrumento de contrato administrativo”, 
fls. 22/23.

Caberia  à  Edilidade  acostar  documentos  hábeis, 
capazes  de  modificar  ou  extinguir  o  direito  da  parte  autora  em  receber  o  saldo 
salarial  em  questão,  posto  que  nas  ações  de  cobrança,  intentadas  por  servidor 
público, opera  a inversão do  onus probandi.  E, como se verifica dos autos, isso não 
ocorreu.

Dessa  forma,  assevera-se  inexistir  no  caderno 
processual qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do promovente,  correspondente  às  verbas  pleiteadas,  ônus  processual  legalmente 
previsto, devendo, pois, o adimplemento ser suportado pelo demandado.

Por oportuno, insta salientar que Nelson Nery Júnior 
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua 
defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce 
para o mesmo o ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se 
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar 
em juízo, demonstrando que das alegações do autor 
não  decorrem  as  consequências  que  pretende. 
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce 
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na 
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor  
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed., 
São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse  viés,  destaco  alguns  julgados  perfilhados  na 
jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:
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APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 
Vencimento  básico  inferior  ao  salário  mínimo. 
Reflexo  no  pagamento  dos  quinquênios.  Não 
pagamento do terço de férias. Prescrição de parte das 
verbas.  Procedência  parcial.  Irresignação  do 
município.  Remuneração  total  superior  ao  salário 
mínimo. Súmula vinculante nº 16 do STF. Diferença 
salarial não devida. Terço de férias. Ônus probatório 
da  edilidade.  Inexistência  de  prova  capaz  de 
impedir,  alterar  ou  extinguir  o  direito  pleiteado. 
Provimento  parcial.  A  garantia  constitucional  de 
salário  não  inferior  ao  mínimo  abrange  a 
remuneração total  do servidor e não o vencimento 
básico.  Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de 
remuneração  intentada  por  empregado  ou 
funcionário  público,  opera  a  inversão  do  ônus 
probanda,  cabendo  à  administração  pública 
demonstrar o adimplemento dos salários dos seus 
servidores ou que estes não trabalharam no período 
reclamado, pois os autores, normalmente, não têm 
meios  materiais  para  demonstrar  a  inadimplência 
do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos 
os recursos para fazer prova do contrário". (remessa 
ex ofício 353/ 04 (6562),  câmara única do TJAP, gel 
Raimundo  vales.  J.  09.03.2004,  unânime,  doe 
14.04.2004).  (TJPB;  AC  024.2009.001296-4/001; 
Câmara  Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra 
Filho; DJPB 22/07/2011; Pág. 12) - destaquei. 

E,

APELAÇÃO.  SERVIDOR.  SALÁRIO  RETIDO. 
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA VERBA 

Apelação Cível nº  0007114-12.2013.815.0011                             6



PLEITEADA.  INEXISTÊNCIA.  ÔNUS  DO 
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO  ART. 333, II,  DO 
CPC.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Cabe  ao 
município  demonstrar  que  houve  o  efetivo 
pagamento  de  seus  funcionários  ou,  então,  fazer 
prova  de  que  não  houve  a  prestação  do  serviço, 
porquanto,  tal  ônus  lhe  pertence,  não  se  podendo 
exigir  que  o  servidor  faça  prova  negativa  do 
pagamento  pela  municipalidade.  (TJPB;  AC 
032.2010.000801-3/001; Rel. Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira; DJPB 12/04/2011; Pág. 6) - grifei.

Por outro lado, no que diz respeito ao depósito do 
FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  é  forçoso  evidenciar  que  o 
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, quando do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº  596.478/RR, sob o regime de repercussão geral,  que é  devido o 
recolhimento da referida verba no caso de admissão de pessoal pela Administração 
Pública  sem  a  realização  de  concurso  público.  Veja-se  a  ementa  do  julgado  em 
comento:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo. 
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS. 
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de 
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração 
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 
aprovação em concurso público, desde que mantido 
o  seu  direito  ao  salário.  2.  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 

Apelação Cível nº  0007114-12.2013.815.0011                             7



reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços 
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN 
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp 
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg. 
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira 
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369. 

Nesse trilhar,  entendo ser devido ao promovente o 
depósito relativo ao  FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante o 
período laborado, observado o lapso prescricional.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença 
deve ser reformada também neste aspecto.

Por fim, não há como se julgar procedente o pedido 
relacionado  à  anotação  e  baixa  na  CTPS,  por  se  tratar  de  pedido  amparado  no 
Regime Jurídico Celetista. 

Isso  porque, em face à  natureza personalíssima da 
obrigação, a anotação e baixa da CTPS do funcionário apenas deve ser cumprida pelo 
empregador. Sobre o tema, a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO 
DE  VERBAS  TRABALHISTAS  NÃO  PAGAS 
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QUANDO  DA  VIGÊNCIA  DO  REGIME 
ESTATUTÁRIO.  SENTENÇA  QUE  JULGOU 
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DE 
RECOLHIMENTO  DO  FGTS,  VERBAS 
RESCISÓRIAS,  AVISO  PRÉVIO,  ANOTAÇÃO  E 
BAIXA  DA  CTPS E  PROCEDENTES  OS 
REFERENTES  A  DIFERENÇA  SALARIAL  AO 
MÍNIMO  LEGAL,  AS  FÉRIAS  E  13ª  SALÁRIOS, 
RELATIVOS  AO  PERÍODO  TRABALHADO. 
MUNICÍPIO APELANTE QUE ALEGA NULIDADE 
DO  CONTRATO  DE  TRABALHO  ANTE  A 
AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO. 
SERVIDORA  QUE  COMPROVOU  O  VÍNCULO 
JURÍDICO  ADMINISTRATIVO  COM  O 
MUNICÍPIO RÉU. CONTRATO SOB A VIGÊNCIA 
DO REGIME ESTATUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO  CÂMARA/RN.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE  E  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PUREZA AO DEPÓSITO DO FGTS. 
SENTENÇA  QUE  CONDENOU  O  MUNICÍPIO 
APELANTE  AO  PAGAMENTO  DO  FGTS. 
DESCABIMENTO.  TRANSFORMAÇÃO  DO 
REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO COM 
A ENTRADA EM VIGOR DO REGIME JURÍDICO 
ÚNICO DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE 
PUBLICAÇÃO  NA  IMPRENSA  OFICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE ANÁLISE  DA AUSÊNCIA 
DE  DIREITO  ÀS  VERBAS  TRABALHISTAS,  A 
PARTIR  DA  INSTITUIÇÃO  DO  REGIME 
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ESTATUTÁRIO.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
COMUM  PARA  ANALISAR  TAL  PLEITO,  EM 
RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR 
ERA  REGIDO  PELA  CLT.  PRECEDENTES  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  SENTENÇA 
REFORMADA.  RECURSO  CONHECIDO  E 
PROVIDO.  (Apelação  Cível  nº  Relator: 
Desembargador Vivaldo Pinheiro.  DOE 14/06/2011, 
3ª  Câmara  Cível).  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRABALHISTA. 
REGIME  CELETISTA.  CONVERSÃO  PARA 
ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. CESSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
(TJRN, AC nº 142742 RN 2011.014274-2,  3ª Câmara 
Cível,  Rel.  Des.  Amaury Moura Sobrinho,  Data de 
Julgamento: 29/11/2011).

E,

DA ANOTAÇÃO E BAIXA DA CTPS DO AUTOR. 
A  anotação  e  baixa  da  CTPS  do  reclamante  é 
obrigação  de  fazer  de  caráter  personalíssimo,  só 
podendo ser efetuado por aquela empresa com que 
o  laborante  tenha,  efetivamente,  mantido  o  seu 
vínculo  empregatício. Na  hipótese  ventilada,  o 
recorrente  apenas  foi  condenada  subsidiariamente, 
na forma da Súmula 331 do C. TST, de forma que não 
há que se falar  em liame empregatício dele  com o 
reclamante.  Recurso  provido,  parcialmente,  para 
afastar a responsabilidade subsidiária do recorrente - 
tomador  de  serviços  -  no  tocante  à  obrigação  de 
anotação e baixa da CTPS do autor.  (TRT-6, RO nº 
71700712009506  PE  0071700-71.2009.5.06.0020, 
Relator:  Gisane  Barbosa  de  Araújo,  Data  de 
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Publicação: 11/03/2010).

A decisão, portanto, merece reforma parcial.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À 
APELAÇÃO,  para  determinar  à  Edilidade,  o  recolhimento  do  saldo  salarial 
correspondente aos primeiros 04 (quatro) dias do ano de 2013 e do FGTS - Fundo de 
Garantia  por Tempo de Serviço da parte  autora,  relativo tão somente ao período 
laborado nos 05 (cinco) anos que antecederam à data do ajuizamento da presente 
ação.

Por  fim,  considerando  a  parcial  procedência  dos 
pleitos iniciais, reduzo os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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