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ACÓRDÃO

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº. 0005159-43.2013.815.0011.

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza convocada -

Apelante: Tatiana Madureira Serafim – Adv.: Fábio Almeida de Almeida 

Apelado: Município de Campina Grande-PB, representado por seu Procurador 
Alessandro Farias Leite 

Recorrente: Município de Campina Grande-PB, representado por seu Procurador 
Alessandro Farias Leite 

Recorrida: Tatiana Madureira Serafim – Adv.: Fábio Almeida de Almeida 

EMENTA:  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  - SENTENÇA  JULGADA 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  -  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO -     REGIME DE CONTRATAÇÃO ESPECIAL - 
VÍNCULO ADMINISTRATIVO - JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  REPERCUSSÃO 
GERAL  -  CONTRATO  NULO  -  DIREITO  AO 
RECEBIMENTO  DE  TODOS  OS  DIREITOS  SOCIAIS 
PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
– FGTS – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

− Segundo jurisprudência consolidada dos Tribunais 
Superiores, o vínculo jurídico firmado com o ente 
público em decorrência de contrato temporário para 
atendimento de necessidade de excepcional 
interesse público tem natureza administrativa, e não 
trabalhista.
-  Por esta razão, a  contratada não faz jus ao 
pagamento das verbas previstas na CLT por ocasião 
da rescisão do contrato temporário, mas apenas dos 
direitos constitucionalmente previstos no art. 7º da 
CF/88.
RECURSO  ADESIVO  –  CONTRATAÇÃO  POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – REGISTRO DO 
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  NA  CARTEIRA  DE 
TRABALHO  DA  RECORRIDA  –  RESCISÃO  DO 
CONTRATO  –  NECESSIDADE  DE  ASSINATURA  DA 
RESCISÃO  NA  CARTEIRA  –AFASTAMENTO  DE 
TRANSTORNOS BUROCRÁTICOS - DESPROVIMENTO 
DO RECURSO ADESIVO. 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar.  No mérito,  por igual votação, dar provimento parcial  ao 
apelo e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Tatiana Madureira 
Serafim, e Recurso Adesivo,  interposto por  Município de Campina Grande-PB, 
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Campina Grande-PB, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança 
c/c  Obrigação  de  Fazer, manejada  por  Tatiana  Madureira  Serafim,  julgou 
parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Nas  razões  recursais  (fls.  141/148),  alega  a  apelante 
preliminarmente  o  cerceamento  de  defesa,  e  no  mérito  que  o  contrato  de 
trabalho discutido é perfeitamente válido.

Alega  ainda  que,  a  Constituição  Federal,  concede 
indistintamente a todos os servidores ocupantes de cargos públicos os direitos 
sociais presentes no art. 7º da Carta Magna.

Aduz  que,  as  fichas  financeiras  anexas  aos  autos 
demonstram que o apelado não recolheu o Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço (FGTS) do período laborado.

Aduz  ainda  que,  apesar  ter  ser  sido  parcialmente 
vencedora, foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios.

 Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 138/144.

Houve a apresentação de Recurso Adesivo, (fls. 145/119) 
onde o recorrente,  alega que a investidura por meio de concurso público em 
órgãos integrantes  da Administração Pública  Municipal,  consiste  em elemento 
essencial à validade do respectivo ato jurídico, importando a sua ausência na 
nulidade do próprio contrato.

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza convocada - 2



Processo nº. 0005159-43.2013.815.0011

Alega ainda que, contrato de trabalho da recorrida é nulo de 
pleno  direito,  não  gerando  nenhum  efeito  trabalhista,  salvo  quanto  ao 
pagamento dos dias efetivamente trabalhados.

Aduz que, não pode ser condenado a proceder a baixa na 
carteira de trabalho da recorrida, pois o contrato de trabalho desta é nulo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões às fls. 204/206. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 
emitiu  parecer,  por  entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a 
intervenção ministerial. (fls. 167/168).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR

1) Cerceamento de defesa – Nulidade da Sentença

A  apelante  alega  que,  requereu  a  produção  de  prova 
testemunhal,  e que não foi  apreciada pelo Magistrado monocrático, causando 
cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Não  merece  acolhida  a  alegação  da  apelante  pois  no 
presente caso a apelante requer o pagamento das verbas trabalhistas referentes 
ao  ano de 2012,  ou  seja  é  ônus  do Município  a  produção de prova de  fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, sendo desnecessária 
a produção de prova testemunhal.

Nestes termos rejeito a preliminar.

MÉRITO

APELAÇÃO CÍVEL
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O  cerne  da  questão  consiste  na  sentença  do  Magistrado 
monocrático que julgou parcialmente procedente a demanda para o apelado dê 
baixa no contrato administrativo na carteira de trabalho da apelante.

Analisando os autos observo que a apelante ingressou em 
juízo requerendo o pagamento de 13º salário do ano de 2012, aviso prévio, saldo 
de salário, 13º salário proporcional do ano de 2013, férias mais 1/3 relativas ao 
período aquisitivo de 2012, férias  proporcionais mais 1/3 relativas ao período 
aquisitivo de 2013, FGTS de todo o período laboral, mais multa de 40%, multa 
do art. 477, §8º da CLT.

Analisando  ainda  os  autos,  observo  que  a  apelante  foi 
contratada  pelo  Município  de  Campina  Grande-PB,  mediante  contrato 
administrativo de prestação de serviços por  excepcional  interesse público em 
02/05/2008, que foi registrado na carteira de trabalho da apelante. (fls. 23)

A questão controvertida diz respeito à aplicação, ou não, da 
CLT ao contrato para atendimento de necessidade temporária de excepcional 
interesse público firmado entre a autora e o Município de Campina Grande-PB.

Segundo a apelante, a legislação trabalhista deveria ser 
aplicada ao caso, visto que o contrato pactuado teria natureza jurídica de 
contrato de trabalho indeterminado e como forma de privilegiar os princípios da 
boa-fé, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa. Tendo em 
vista a sua suposta demissão sem justa causa, ele teria direito a receber as 
verbas rescisórias além do pagamento de FGTS.

A Constituição Federal trata da matéria em seu art. 37, IX, 
que passamos a transcrever:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público;”
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Esta disposição constitucional consiste em exceção ao 
princípio de acessibilidade dos cargos públicos mediante concurso público de 
provas ou provas e títulos.

Por esta razão, as pessoas contratadas com base no art. 37, 
IX, da Constituição Federal, embora sejam consideradas agentes públicos em 
sentido amplo, não podem ser configuradas como servidores públicos ou como 
empregados públicos.

Na verdade, o regime jurídico previsto para tais contratados 
tem natureza especial, dependendo da previsão estabelecida nas leis específicas 
de cada ente público para a contratação temporária por excepcional interesse 
público.

Neste contexto, a Suprema Corte já decidiu que o vínculo 
jurídico, envolvendo entes públicos e os contratados temporariamente, tem 
natureza administrativa, não se aplicando a legislação trabalhista, devendo ser 
julgado pela Justiça Comum. Vejamos o seguinte precedente:

“RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA CONTRA QUARENTA E QUATRO 
DECISÕES DE MAGISTRADO TRABALHISTA. 
CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. 
Contratos firmados entre o Município de 
Santarém e os Interessados têm natureza 
jurídica temporária e submetem-se ao 
regime jurídico administrativo, nos moldes 
do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e 
do inciso IX do art. 37 da Constituição da 
República. 2. Incompetência da Justiça 
Trabalhista para o processamento e o julgamento 
das causas entre entidades estatais e servidores 
que lhes sejam vinculados sob regime jurídico-
administrativo. Precedentes. 3. Reclamação 
julgada procedente em relação a vinte e uma 
reclamações trabalhistas para determinar a 
remessa dos autos à Justiça comum. 4. 
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Reclamação não conhecida em relação às demais, 
por ausência de cópias de contratos ou de 
documentos que permitam concluir o que 
alegado.”  (grifos nossos) (STF, Rcl 3737, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 20/05/2009)

 No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
ENTRE JUÍZO TRABALHISTA E ESTADUAL. 
SERVIDOR PÚBLICO E MUNICÍPIO. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. 
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
PRECEDENTES DO STF E STJ. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, que deu 
nova redação ao art. 114 da Carta Magna, 
aumentou de maneira expressiva a competência 
da Justiça Laboral.
2. Entretanto, na hipótese dos autos, não há que 
se falar em competência da Justiça do 
Trabalho para processar a referida demanda, 
em razão da natureza jurídico-administrativa 
existente entre o Poder Público e o servidor 
público, ainda que em contratações 
temporárias. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito de competência conhecido para 
declarar competente o Juízo de Direito de São 
Rafael / RN (Juízo Suscitante).”  (grifos nossos) 
(STJ, CC 115.742/RN, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 11/05/2011, DJe 17/05/2011)

Portanto, a rescisão do contrato temporário de trabalho 
gera direito à indenização apenas das verbas previstas em lei específica, bem 
como as verbas previstas constitucionalmente como férias vencidas e gratificação 
natalina.
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De acordo com os documentos anexados aos autos, apelante 
laborou  para  o  Município  apelado  durante  o  período  de  02/05/2008 à 
05/11/2012.

Às fls. 35, dos consta cópia do termo de rescisão do contrato 
de  trabalho  da  apelante,  onde  resta  comprovado  que  o  apelado  pagou  a 
diferença de vencimento, saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, 
1/3 de férias vencidas, 13º salário proporcional e 1/3 de férias proporcionais.

Com relação ao aviso prévio, este não está previsto no art. 
39,  §3º,  dentre  as  verbas  constitucionais  que  faz  jus  os  contratados  por 
excepcional interesse público.

Com relação a multa de 40% do FGTS e a multa do art. 477, 
§8º  da  CLT,  estas  são  verbas  de  caráter  trabalhista  devidas  somente  aos 
trabalhadores regidos pela CLT.

Ainda com relação ao 13º salário  proporcional  do ano de 
2013 e férias proporcionais mais 1/3 relativas ao período aquisitivo de 2013, 
estas não são devidas, pois como já relatado acima a apelante assinou a rescisão 
do contrato de trabalho em 05/11/2012. 

Por fim, é relevante ressaltar que o STF, no julgamento do 
Recurso Extraordinário nº 569.478/RR, apreciado pelo Tribunal Pleno em sede de 
Repercussão  Geral,  também entendeu  como devido  o  depósito  do  FGTS  nos 
casos  de  contratação  temporária  com  sucessivas  renovações.  Neste  caso, 
segundo a Suprema Corte, embora o contrato de trabalho seja nulo, é cabível o 
pagamento  de  todos  os  direitos  sociais  previstos  no  art.  7º  da  Constituição 
Federal, incluindo-se o depósito do FGTS, nos termos do art. 7º, III, da CF/88. 
Vejamos os seguintes julgados:

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 
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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 
reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços 
prestados.  3.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se 
nega  provimento.  (STF,  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)

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  SERVIÇO 
PÚBLICO  –  CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER 
TEMPORÁRIO  –  RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS 
DO CONTRATO – EXTENSÃO DOS DIREITOS 
SOCIAIS  PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  –  DIREITO 
AO DEPÓSITO DO FGTS – ORIENTAÇÃO QUE 
PREVALECE  NO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, 
COM  REPERCUSSÃO  GERAL,  DO  RE 
596.478/RR –  RECURSO  DE  AGRAVO 
IMPROVIDO.(STF,  RE  752206  AgR,  Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 
DIVULG 11-12-2013 PUBLIC 12-12-2013)

Portanto, mesmo diante da nulidade do contrato de trabalho, 
devido  a  renovação  do  contrato  por  diversas  vezes,  violando  o  caráter 
excepcional da contratação, entende-se que o trabalhador deve ter resguardado 
os seus direitos constitucionalmente previstos, razão pela qual a sentença de 
primeiro grau deve ser reformada para garantir  o pagamento das parcelas do 
Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  do  período  laborado  pela 
apelante devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Neste ponto a sentença combatida merece ser reformada.
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RECURSO ADESIVO

 O recorrente alega que não pode ser condenado a proceder 
a baixa na carteira de trabalho da recorrida, pois o contrato de trabalho desta é 
nulo.

Conforme  já  relatado,  a  recorrida  foi  contratada  por 
excepcional interesse público e teve seu contrato administrativo registrado na 
sua carteira de trabalho.

Desta  forma com a rescisão  do contrato  em 05/11/2012, 
necessário se faz a assinatura na carteira de trabalho da rescisão, para que a 
recorrida  possa  realizar  novos  contratos  de  trabalho  evitando  transtornos  de 
ordem burocrática.

Neste ponto não merece reforma sentença vergastada. 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  À 
APELAÇÃO, para reformar a sentença vergastada para condenar o Município de 
Campina Grande-PB ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) do período laborado pela apelante devendo ser observada a 
prescrição  quinquenal,  tudo  devidamente  atualizado  de  acordo  com os  juros 
básicos incidentes na caderneta de poupança, em conformidade com o art. 5º da 
Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art.1º -F da Lei nº 9.494/97 e NEGO 
PROVIMENTO  AO RECURSO ADESIVO.

Condeno  ainda  o  apelado/recorrente  ao  pagamento  de 
honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação a ser 
apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque), José 
Ricardo Porto e Leandro dos Santos.
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Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R e l a t o r a
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