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EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
DOS SALÁRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO NULO. AFRONTA AO ART. 37, II, DA CF. DIREITO AOS
SALÁRIOS RETIDOS. APRESENTAÇÃO  DE FICHA  FUNCIONAL  E  OFÍCIO
EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA
COMPROVAÇÃO DO PERÍODO CONTRATADO E DO ADIMPLEMENTO DAS
VERBAS REQUESTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
ÔNUS  DO  RÉU.  ART.  333,  II,  DO  CPC  PAGAMENTOS NÃO
DEMONSTRADOS.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DO  RÉU.  FATO  EXTINTIVO,
MODIFICATIVO  OU  IMPEDITIVO  DA  PRETENSÃO  DEDUZIDA  PELA
AUTORA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  II,  DO  CPC.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILIQUIDEZ DO JULGADO. FIXAÇÃO
POR  OCASIÃO  DA  LIQUIDAÇÃO  DA  SENTENÇA,  CONFORME  O
DISPOSTO NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
765.320/MG, sob o rito 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 8.036/901, ou ao recebimento dos valores
respectivos em caráter indenizatório, caso o Ente Estatal não os haja recolhido no
período da prestação dos serviços.

2.  Comprovada  a  prestação  dos  serviços,  é  dever  do  ente  público  pagar  a
contraprestação avençada ou provar a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo da pretensão de cobrança.  Inteligência do art.  373, II,  do Código de
Processo Civil.

3.  Tratando-se  a  parte  Ré  de  fazenda  pública  e  da  iliquidez  do  julgado,  os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por ocasião da liquidação
da Sentença, conforme o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa e à
Apelação Cível n.º 0009837-19.2011.815.2001, em que figuram como Apelante o
Estado da Paraíba e como Apelada Newman Maria Pinheiro Alcântara.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta

1 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.



Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe
provimento parcial.

VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 4.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, f. 60/61, nos autos da
Ação de Cobrança em face dele ajuizada por Newman Maria Pinheiro Alcântara,
que julgou procedente o pedido, condenando-o ao pagamento dos salários retidos
referentes ao período de fevereiro a dezembro do ano de 2009, exceto o do mês de
julho,  porquanto  restou  comprovado  o  seu  adimplemento,  acrecidos  de  correção
monetária, pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela e de juros de mora de
0,5% ao mês, a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei n.º 11.960/09, a partir
de  quando incidirá  os  índices  oficiais  de remuneração básica  e  juros  aplicados à
caderneta de poupança, bem como dos honorários advocatícios fixados no percentual
de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, não
submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões,  f.  62/66,  o Apelante alegou que apresentou documentos
comprovando o pagamento dos salários requestados e que a prestação de serviços
apenas ocorreu no período de 01/06/2009 a 01/08/2009.

Por fim, asseverou que os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo, está
em  desconformidade  com  os  preceitos  definidos  pelo  art.  85,  §  3º  do  CPC,
pugnando pelo provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e o pedido
julgado parcialmente procedente, devendo, desta forma, ser aplicada a sucumbência
recíproca.

Contrarrazoando, f. 68/73, a Apelada alegou que o Apelo interposto pelo
Réu  possui  carácter  meramente  procrastinatório,  razão  pela  qual  requereu  o
desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer  das  hipóteses  elencadas  no  art.  178,  I  a  III,  do  Código  de  Processo
Civil/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

A  Autora  foi  contratada,  sem  submissão  a  processo  seletivo  ou  concurso
público, para  prestar  serviço  ao  Estado  da  Paraíba,  ora  Apelante,  na  função  de
professora na Escola Normal Estadual Professora Estela Máris de Moura Câmara, no
município de Araruna, pelo período de fevereiro a dezembro de 2009, conforme se
infere dos documentos de f. 12/14.

A  referida  admissão  é  nula,  porquanto  restou  ausente  a  justificativa  da
necessidade temporária de excepcional interesse público exigida pelo art. 37, IX, da
Constituição  Federal2,  transformando-se  em  verdadeira  nomeação  sem  prévia
aprovação em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº

2 Art. 37. […]. IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;



765.320/MG, sob o rito 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 8.036/903, ou ao recebimento dos valores respectivos
em caráter indenizatório, caso o Ente Estatal não os haja recolhido no período da
prestação dos serviços4.

O Apelante alega que a Promovente prestou serviço, tão somente, no período
compreendido entre 01/06/2009 a 01/08/2009, colacionando aos autos o Oficio de n.º
200/DEREH/SEAD/2011 e a ficha funcional do servidor, f. 47/50, o que, por si só, não
são bastantes para a comprovação do período contratado, porquanto representam mero
lançamento  unilateral  de  informações  nos  assentamentos  funcionais  do  servidor,
revelando-se, portanto, insuficientes, quando desacompanhados de outros documentos
que confirmem as informações nelas consignadas, conforme se infere de Julgados desta
Quarta Câmara Especializada Cível5.
3 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.

4 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. (STF, RE 765320 RG,
Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico DJe-203 Divulg. 22-09-
2016 Public. 23-09-2016). 

5 ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RETIDA. CONTESTAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  DA  DÍVIDA  POR  MEIO  DE  FICHA
FINANCEIRA,  E,  DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  RAZÕES  QUE  REPISAM  AS  ALEGAÇÕES
CONTESTATÓRIAS. CONTRARRAZÕES PROPONDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.
RECURSO  DESPROVIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  OMISSÃO
QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA
EQUIVOCADA.  MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA.  SANEAMENTO  DA  OMISSÃO  E
REAJUSTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.  PROVIMENTO PARCIAL.  1.  É  dever  do  réu  a
comprovação dos fatos impeditivos do direito do autor, art. 333, II, CPC. 2. As fichas financeiras expedidas
pela  administração  pública,  como típico  ato  administrativo,  é  a  declaração  do  estado,  no  exercício  de
prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas, sujeitas a controle de legitimidade por
órgão  judicial.  3.  “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”.  Súmula  nº
490/stj. 4. A fixação dos juros de mora é matéria de ordem pública, devendo ser fixados de ofício, quando
necessário, pelo judiciário. 5. “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do
efetivo  prejuízo”.  Súmula  nº  43/stj.  (TJPB;  RNec-AC  0000994-87.2013.815.0031;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014).

APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA DE OFÍCIO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO RETIDA. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO RÉU. ART.
333,  II,  DO  CPC.  NÃO  COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DA  VERBA
PLEITEADA.  DESPROVIMENTO.  REEXAME  OFICIAL.  CUSTAS  PROCESSUAIS.  MUNICÍPIO
ISENTO. ART. 29, DA LEI ESTADUAL Nº 5.672/92. REFORMA DA SENTENÇA, NESTE PONTO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART.



Comprovado  o  vínculo  da  Apelada  com  a  Administração  e  não  tendo  o
Apelante  se  desincumbido  de  comprovar  o  pagamento  dos  salários  requestados,
conforme  já  decidiu  o  Pleno  deste  Tribunal6,  a  manutenção  de  sua  condenação  ao
adimplemento da verba supracitada é medida que se impõe.

Com relação à verba honorária, tratando-se a parte Ré de fazenda pública e
diante da iliquidez do julgado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados por ocasião da liquidação da Sentença, conforme o disposto no art. 85, § 4º,
II, do CPC7, devendo a Sentença ser modificada neste ponto.

Posto  isso, conhecida  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para,
reformando  a  Sentença, afastar  a  fixação  dos  honorários  advocatícios,  que
deverão  ser  arbitrados  por  ocasião  da  liquidação  da  Sentença,  conforme  o
disposto no art. 85, § 4.º, II, do CPC/20158, mantendo o Julgado nos seus demais
termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1º-F,  DA  LEI  FEDERAL  Nº  9.494/97,  COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº  11.960/09.
ADEQUAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  É  ônus  do  município,  art.  333,  II,  do  CPC,  provar,
cabalmente,  o  pagamento  de  verba  pleiteada  por  servidor  público  que  logrou  demonstrar  seu  vínculo
jurídico com a edilidade, não bastando, para tanto, a colação de mera ficha financeira, porquanto produzida
unilateralmente e representativa de mero lançamento administrativo nos assentamentos funcionais. 2. Os
municípios estão isentos do pagamento das custas processuais, art. 29, da Lei estadual n. º 5.672/92, ainda
que sucumbentes. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, art. 1º-f, da Lei federal n. º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. º 11.960/09, de aplicação
imediata aos feitos pendentes quando de sua entrada em vigor. (TJPB; AC 037.2009.000604-2/001; Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 09/07/2013).

6APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS  ATRASADOS.  CABIMENTO.  PROVA  DE
FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS
DA EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO CPC.  INEXISTÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  557,
CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização
do pagamento pleiteado, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve
efetuá-lo,  sob  pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  público  em  detrimento  do
particular,  vedado  pelo  ordenamento  jurídico  (TJPB,  Acórdão  do  processo  n.º  0372009000967-
3/001, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013).

7Art. 85. […] § 4.º Em qualquer das hipóteses do § 3.º:  […] II – não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado; …
8Art. 85. […] § 4.º Em qualquer das hipóteses do § 3.º:  […] II – não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado; …


