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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  —
SENTENÇA  ILÍQUIDA  — CONHECIMENTO  —
COBRANÇA  — CONTRATAÇÃO  PRO  TEMPORE —
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS — CONTRATO NULO  —
DIREITO AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E
FGTS — PROVIMENTO PARCIAL.

–  “AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  PEDIDO  DE
PAGAMENTO DE SALÁRIO RETIDO, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E
FGTS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS  E  DO  FGTS  NÃO  RECOLHIDO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  (…)  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DOS SALDOS DE SALÁRIO E DO FGTS NÃO
DEPOSITADO.  (…)  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  recente
julgamento  do  RE  nº.  765.320/MG,  em  sede  de  Repercussão
Geral,  uniformizando  o  entendimento  sobre  a  matéria,  decidiu
que  o  agente  público  cujo  contrato  temporário  tenha  sido
declarado nulo possui direito ao recebimento do saldo de salário
convencionado  e  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A
da Lei  8.036/90.” (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00003383420148150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-
12-2016)

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial e  apelação  cível interposta  pelo
Município de Campina Grande,  nos autos da ação de cobrança ajuizada por  Jorge
Eduardo  de  Medeiros,  contra  a  sentença  de  fls.  43/49,  julgando  parcialmente
procedente o pedido, condenando o promovido a pagar ao autor 8/12 avos do décimo
terceiro salário de 2009, décimo terceiro salário dos anos de 2010 a 2012, 1/12 avos do
décimo  terceiro  de  2013,  6/12  avos  de  férias  referente  ao  período  aquisitivo  de
2008/2009,  acrescidas  do  terço,  férias  pertinentes  aos  períodos  aquisitivos  de



2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, mais o adicional constitucional, 3/12 avos de férias
do  período  aquisitivo  de  2012/2013,  e  seu  respectivo  terço,  salários  dos  meses  de
dezembro de 2012 e janeiro de 2013, além dos depósitos de FGTS, com juros e correção
monetária, observando-se a prescrição quinquenal. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 50/61), afirma que as
fichas  financeiras  acostadas  aos  autos  comprovam a  quitação das  verbas  pleiteadas,
além  de  destacar  que  o  apelado  não  comprovou  ter  prestado  serviços  no  período
apontado na exordial. Por fim, considerando a nulidade do contrato, alega que não são
devidos os depósitos do FGTS.

Contrarrazões às fls. 63/64.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 71/72,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
   É o relatório. Decido.

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 -  A dispensa de  reexame necessário,  quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

O autor/apelado afirmou ter trabalhado na edilidade na função
de auxiliar de serviços gerais durante o período de 01/11/2007 a 31/01/2013, sem ter
recebido diversas verbas pretéritas.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente
o  pedido,  condenando o promovido a  pagar  ao  autor  8/12  avos  do  décimo terceiro
salário de 2009, décimo terceiro salário dos anos de 2010 a 2012, 1/12 avos do décimo
terceiro  de 2013,  6/12  avos de férias  referente  ao  período aquisitivo de 2008/2009,
acrescidas do terço, férias pertinentes aos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011
e 2011/2012, mais o adicional constitucional, 3/12 avos de férias do período aquisitivo
de 2012/2013, e seu respectivo terço, salários dos meses de dezembro de 2012 e janeiro
de 2013, além dos depósitos de FGTS, com juros e correção monetária. 

Pois bem. Importante destacar, primeiramente, que o  Supremo
Tribunal  Federal  decidiu  que  o agente  público,  cujo  contrato  temporário  tenha  sido
declarado nulo, possui direito ao recebimento do saldo de salário convencionado e ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos
termos do art. 19-A, da Lei 8.036/90. 

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  REQUISITOS  DE
VALIDADE  (RE  658.026,  REL.  MIN.  DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE



31/10/2014,  TEMA  612).  DESCUMPRIMENTO.  EFEITOS
JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS
DO ART.  19-A DA LEI  8.036/1990,  AO LEVANTAMENTO DOS
DEPÓSITOS  EFETUADOS  NO  FUNDO  DE  GARANTIA  DO
TEMPO  DE  SERVIÇO  –  FGTS.  1.  Reafirma-se,  para  fins  de
repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no  sentido  de  que  a  contratação  por tempo  determinado  para
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37,
IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos
válidos  em relação aos  servidores  contratados,  com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com
o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da
jurisprudência  sobre  a  matéria.  (RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-203
DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) 

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por
Tempo de  Serviço  (FGTS).  Cobrança  de  valores  não  pagos.  Prazo
prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação  de  entendimento  anterior  sobre  prescrição  trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts.  23, § 5º,  da Lei 8.036/1990 e 55 do
Regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto  99.684/1990.
Segurança  jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos  efeitos  da
decisão. Art.  27  da  Lei  9.868/1999.  Declaração  de
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a):  Min. GILMAR
MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-032
DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 

Apesar  de  não  ser  regra  a  concessão  do  FGTS  aos  agentes
públicos  sujeitos  ao  regime  jurídico-administrativo,  tal  direito  é  extensivo  aos
contratados temporariamente cuja contratação for nula. 

De  acordo  com  a  documentação  colacionada,  o  apelado  foi
contratado sem que houvesse a justificativa de necessidade temporária de excepcional
interesse  público,  o  que  torna  seu  contrato  nulo,  haja  vista  a  inobservância  aos
dispositivos  constitucionais  relativos  à  matéria,  dessa  forma,  devidos  apenas  os
depósitos referentes ao FGTS, bem como os salários atrasados. 

Nesse sentido, já decidiu o TJPB:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  PEDIDO  DE
PAGAMENTO DE SALÁRIO RETIDO, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E
FGTS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS  E  DO  FGTS  NÃO  RECOLHIDO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  (…)  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DOS SALDOS DE SALÁRIO E DO FGTS NÃO
DEPOSITADO.  (…)  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  recente



julgamento  do  RE  nº.  765.320/MG,  em  sede  de  Repercussão
Geral,  uniformizando  o  entendimento  sobre  a  matéria,  decidiu
que  o  agente  público  cujo  contrato  temporário  tenha  sido
declarado nulo possui direito ao recebimento do saldo de salário
convencionado  e  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A
da Lei  8.036/90.” (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00003383420148150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-
12-2016)

Há de ser afastada, pois, as condenações impostas ao apelante
no tocante ao pagamento de férias e décimo terceiro salário atrasados.

Cumpre destacar que o apelante assegura ter pago as verbas ao
apelado, no entanto acostou aos autos provas elaboradas pela própria edilidade, de modo
que não possuem força probatória.

Por fim, quanto à alegação de que o apelado não demonstrou ter
prestado serviços, não se poderia exigir que o mesmo apresentasse prova negativa do
não-pagamento pela municipalidade ou mesmo prova de que realmente prestou serviço
nos períodos pleiteados, pois é incumbência da edilidade provar que remunerou seus
funcionários ou que estes não laboraram.

Pelo  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO, para afastar as  condenações impostas ao
apelante  no  tocante  ao  pagamento  de  férias  e  décimo  terceiro  salário  atrasados,
mantendo a sentença em seus demais termos. 

P. I.

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


