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MUNICÍPIO  –    NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO DAS VERVAS PLEITEADAS – ART.
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RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  -  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

  Inobstante a nulidade do contrato, o servidor
faz jus ao recebimento das verbas reclamadas,  por
ser  a  contraprestação  pelos  serviços  prestados  ao
ente  público,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito.
Nesse cenário, impõe-se a manutenção da sentença,
vez  que  a  edilidade  não  comprovou  o  efetivo
pagamento,  ônus que lhe incumbia,  nos termos do
art. 333, II, do CPC.

  O art.  557,  caput,   do CPC,  que autoriza  o
relator  a decidir  o recurso,  quando este estiver  em
confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior alcança o
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reexame  necessário,  conforme  Súmula  253,  do
Superior Tribunal de Justiça..

VISTOS, 

Cuida-se de  Ação de Cobrança ajuizada por  ALESSANDRO
CARLOS DE OLIVEIRA em face do MUNICÍOPIO DE SANTA LUZIA, sob o
argumento  de  ter  laborado  para  o recorrente  no  período de  01/03/1993  a
01/07/2013, exercendo as funções de músico, tendo a edilidade deixado de
pagar as verbas trabalhistas ao autor no período correlato. Ao final, pugnou
pela condenação do município ao pagamento das verbas salariais não pagas
nesse período.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença, tendo o
Juízo a quo julgado parcialmente procedente a demanda e condenou o ente
público ao pagamento das férias e terço de férias dos anos de 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e proporcional  correspondente ao ano de 2013 (7/12);  e
pagamento do décimo terceiro salário dos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e
proporcional correspondente ao ano de 2013 (7/12).

Inconformado,  o  Município  interpôs  o  apelo  de  fls.  207/216,
pleiteando a reforma da sentença,  para que sejam julgados improcedentes
todos os pedidos contidos na exordial,  visto que, em razão da nulidade do
contrato, não são devidas as verbas salariais perseguidas pelo recorrido.

Contrarrazões às fls.  222/224,  pugnando pelo desprovimento
do apelo.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  declarou  inexistir  interesse
público que reclame a atuação ministerial no presente feito (fls. 231/234).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

O presente caso versa sobre cobrança de verbas decorrentes
da contratação temporária dos serviços do apelado pelo Município de Santa
Luzia, ora recorrente.

Em primeiro grau, o magistrado afastou o direito autoral quanto
ao período prescrito, mas condenou o ente público ao pagamento das férias e
terço de férias  dos anos de 2008,  2009,  2010,  2011,  2012 e proporcional
correspondente  ao  ano  de  2013  (7/12);  e  pagamento  do  décimo  terceiro
salário dos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e proporcional correspondente
ao ano de 2013 (7/12).

Já a edilidade recorrente pugna pela reforma da sentença, por
discordar  do pagamento das verbas reclamadas em razão do contrato  ser
nulo,  posto  não  ter  o  recorrido  prestado  concurso  público,  nem  ter  sido
contratado em caráter excepcional.
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Nesse cenário,  vejo que o recorrido tem direito à percepção
das verbas reconhecidas como devidas pelo Juízo  a quo,  mesmo sendo o
contrato firmado com a administração nulo.

Isso porque, já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, bem
como nesta Corte de Justiça, que são devidos ao servidor contratado sem
concurso público após a CF/88 o direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Em síntese, o entendimento jurisprudencial pátrio reconhece a
aplicabilidade da Súmula nº 363 do TST aos contratos declarados nulos. Para
melhor elucidação, vejamos o teor do enunciado:

Súmula nº 363 do TST - A contratação de servidor público, após
a  CF/1988,  sem  prévia  aprovação  em  concurso  público,
encontra óbice no respectivo art.  37,  II  e § 2º,  somente lhe
conferindo  direito  ao  pagamento  da  contraprestação
pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas  trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e  dos valores
referentes aos depósitos do FGTS.

Sobre a matéria, cito os precedentes abaixo:

REMESSA  OFICIAL.  Sentença  ilíquida.  Conhecimento.
Apelação cível.  Ação de cobrança.  Relação contratual  com o
município.  Recebimento  de  verbas  salariais.  Procedência
parcial  do  pedido.  Irresignação  do município.  Contrato nulo.
Direito ao pagamento do período trabalhado. Princípios da
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.
(...)  -  Súmula  nº  363  do  TST.  Contrato  nulo.  Efeitos  (nova
redação). Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 a contratação
de servidor público, após a cf/1988, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º,
somente  lhe  conferindo  direito  ao  pagamento  da
contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.1

(...)AGRAVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRATO
NULO. EFEITOS. SÚMULA Nº 363 DO TST. EFEITOS. A teor
da Súmula nº 363 do TST, a contratação de servidor público,
após  a  Constituição  da  República  de  1988,  sem  prévia
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo
art. 37, II, § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas
trabalhadas, respeitados o valor da hora do salário mínimo e os
valores referentes aos depósitos do FGTS. (…).2

Nesses casos, os precedentes do STJ aplicam as disposições
do  art.  333,  II,  do  CPC,  segundo  o  qual  o  ônus  da  prova  pertence  à

1 TJPB;  RO  e  AC  0000687-12.2011.815.1161;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides; DJPB 19/03/2014.

2 STF - ARE: 735889 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/02/2014, Data de Publicação: DJe-
031 DIVULG 13/02/2014 PUBLIC 14/02/2014.
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Administração,  quanto aos fatos  impeditivos,  modificativos  ou extintivos do
direito dos autores. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
LITISPENDÊNCIA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.  FATO  IMPEDITIVO.  ÔNUS  DA PROVA
PERTENCENTE  AO  RÉU. FUNDAMENTO  INATACADO.
SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. "Nos termos do art. 333 do Código de Processo
Civil,  cabe  ao  autor  demonstrar  a  veracidade  dos  fatos
constitutivos  de  seu  direito  (inciso  I)  e  ao  réu  invocar
circunstância  capaz  de  alterar  ou  eliminar  as
conseqüências jurídicas do fato aduzido pelo demandante
(inciso II)"  (AGRG no AG 1.313.849/MG, Rel.  Min.  HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11). (...).3

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO
VÍNCULO  ENTRE  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  O
SERVIDOR. FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA.  ÔNUS  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.
Consoante  reiterada  jurisprudência  desta  Corte,  “o
recebimento da remuneração por parte do servidor público
pressupõe o efetivo  vínculo entre  ele  e a  Administração
Pública e o exercício no cargo”. (…).4

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO  PAGAMENTO  DAS  VERBAS  REMUNERATÓRIAS
PLEITEADAS.  ÔNUS  DA  PROVA.  ART.  333,  II  DO  CPC.
AGRAVO  DESPROVIDO.  (…)  6.    Consoante  dispõem  os
incisos I e II do art. 333 do CPC, incumbe ao autor comprovar o
fato constitutivo de seu direito  e ao réu a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7.  No
caso  dos  autos,  restou  incontroversa  a  existência  de
efetivo  vínculo  trabalhista  entre  o  Recorrido  e  a
municipalidade, o  que,  evidentemente,  importa  no
reconhecimento  do  direito  do  servidor  à  percepção  dos
vencimentos que deveriam ter sido pagos em decorrência do
trabalho exercido, garantia constitucional de todo trabalhador.
8. Dessa forma,  provado pelo Autor o fato constitutivo do
seu direito, correta a distribuição do ônus da prova pela
Corte  de  origem,   que  atribuiu  ao  Município  o  ônus  de
provar  o  efetivo  pagamento  das  verbas  pleiteadas,  nos
termos do art. 333, II do CPC. (…).5

3 STJ; AgRg-AREsp 79.803; Proc. 2011/0192744-4; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
24/04/2012; DJE 04/05/2012.

4 STJ - AgRg no AREsp 116.481/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 04/12/2012, DJe 10/12/2012.

Apelação Cível e Reexame Necessário nº  0001859-16.2013.815.0321 4



No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de cobrança. (...)
Servidora pública municipal. Exoneração. Pretensão as férias e
terço  constitucional.  Pagamento  ou  comprovação  da  não
prestação do serviço.  Fato extintivo do direito  do autor.
Ônus  do  réu  (art.  333,  II,  do  cpc).  Não  comprovação.
Prescrição  quinquenal.  Inteligência  do  Decreto  nº  20.910.
Súmula nº. 85, do STJ. Prescritas as verbas pleiteadas antes
do  quinquênio  anterior  à  propositura  da  ação.  Provimento
parcial.  Para  se  eximir  de  pagar  as  verbas  salariais
reivindicadas,  caberia  ao  promovido fazer  prova  do seu
pagamento ou de que não houve a prestação do serviço,
posto que se traduz em fato extintivo do direito do autor,
nos termos do art. 333, II, do CPC. “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 nº
85 do stj). Afasta-se da condenação as verbas requeridas pelo
apelado anteriores ao prazo de cinco anos da propositura da
ação.6

AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REMUNERAÇÃO  DE  FÉRIAS  NÃO  USUFRUÍDAS
ACRESCIDAS  DO  1/3  CONSTITUCIONAL.  CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  OU  REQUERIMENTO  NA
ÓRBITA ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  FALTA DE
COMPROVAÇÃO  DE PAGAMENTO.  ÔNUS DA PROVA DA
EDILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 333, II, DO CPC. (...) In
casu, o ônus da prova, competia à edilidade, única que pode
provar  a  efetiva  quitação  da  verba  requerida.  Assim,  não
tendo  a  edilidade  comprovado  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos
do  art.  333,  II,  do  CPC,  impõe-se  a  condenação  da
edilidade  a  remuneração  das  férias  não  usufruídas,
acrescidas de 1/3 constitucional.7

Com  base  nisso,  observa-se  que  a  sentença  não  merece
qualquer reparo, eis que não comprovados pela administração os respectivos
pagamentos das verbas perseguidas pelo recorrido, ônus que lhe incumbia.

Assim, como o apelante não comprovou o pagamento de tais
verbas,  a  condenação  deve  ser  mantida  neste  aspecto,  sob  pena  de
enriquecimento ilícito para a Administração.

Sobre o assunto, cito alguns julgados:

5 STJ  -  AREsp  nº  386541,  Relator  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Data  do  Julgamento:
06/06/2014. Data da Publicação: 20/06/2014.

6 TJPB; Rec. 0123542-52.2013.815.0181; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos; DJPB 04/07/2014; Pág. 17.

7 TJPB; AC 0024293-95.2009.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 26/06/2014; Pág. 15.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  COMISSIONADO.  VÍNCULO
JURÍDICOADMINISTRATIVO.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS.
FÉRIAS  MAIS  UM  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
COMPROVAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.  VEDAÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Demonstrada
a  falta  de  pagamento  pela  administração  referente  às  férias
mais  um terço,  o  que produz  enormes  prejuízos  ao servidor
público,  correta é a decisão que condena o município ao
pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de se acolher o
enriquecimento ilícito.8

REEXAME  NECESSÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS. NEGATIVA  DE
PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO, SOB A ALEGAÇÃO DE
QUE  NÃO  EXISTE  COMPROVAÇÃO  DA  ENTREGA  DO
SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA OBRIGAÇÃO
AVENÇADA  PELA  CONTRATADA,  POR  PROVA
DOCUMENTAL. DEVER  DE  PAGAMENTO  DA
ADMINISTRAÇÃO,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. 1. Havendo provas
acerca do cumprimento do serviço objeto da contratação
não  poderá  a  demandada  se  furtar  ao  pagamento  do
contratado,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito. (...)
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  MANTIDA.  REMESSA
DESPROVIDA.  READEQUAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS.9

Por fim, o art. 557, caput, do Código de Processo Civil permite
ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática, o qual
alcança  o  reexame necessário,  a  teor  do  disposto  na  Súmula  nº  253  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  que o art.  557 do CPC,  que
autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, bem assim
ao REEXAME NECESSÁRIO, o que faço de forma monocrática, nos termos
do art. 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

Relator

8 TJPB; APL 0001171-51.2013.815.0031; Primeira Câmara Especializada Cível; Pág. 14.
9 TJSC  -  REEX:  20130041415  SC  2013.004141-5  (Acórdão),  Relator:  Francisco  Oliveira  Neto,  Data  de

Julgamento: 09/09/2013, Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Data de Publicação: 19/09/2013.
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