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EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RELAÇÃO  JURÍDICA 
ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
REJEIÇÃO.  PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À APRECIAÇÃO DA 
MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 130, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
MÉRITO. CONTRATAÇÃO COM BASE NO ART. 37, IX, DA CF.  FGTS. 
DIREITO AO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS À EFETIVA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. SEGURO DESEMPREGO. PARCELA DEVIDA AOS EMPREGADOS 
CELETISTAS. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1.  “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias” (art. 130, CPC). 

2.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de 
trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da 
regra constitucional a revelar a necessidade de prévia aprovação em concurso 
público. Precedente: Recurso Extraordinário nº 596.478/RR.

3.  Quando vinculo  do servidor com  a  Edilidade  oriundo  de  relação  jurídica 
administrativa, não ser-lhe-á aplicado o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação nº 
0003904-50.2013.815.0011, em que figuram como partes Carlos Anderson da silva 
Gonçalves e o Município de Campina Grande.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o 
Relator, conhecer do Recurso, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e 
no mérito, dar-lhe provimento parcial.



VOTO.

Carlos Anderson da Silva Gonçalves interpôs Apelação contra a Sentença, 
f. 96/100, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da  Fazenda  Pública  da  Comarca de 
Campina Grande, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer por ele 
ajuizada  em face  do  Município  de  Campina Grande, que julgou parcialmente 
procedente o pedido, determinando  apenas  a  baixa  na  Carteira  Profissional, 
entendendo não existir verba remuneratória pendente de quitação, condenando-o ao 
pagamento  das  custas  e  despesas  processuais  e  honorários advocatícios no 
percentual de 20% do valor da condenação.

Em suas razões, f. 103/130, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, ao 
fundamento  de  que  as  provas  requeridas  seriam  necessárias  para  demonstrar  a 
consistência do seu pedido.

No  mérito  alegou  que  os  ônus  resultantes  de  possível  ilegalidade  na 
manutenção da contratação não poderão ser suportados pelo trabalhador, e que das 
verbas que pleiteou apenas o Aviso Prévio e o Seguro-Desemprego são próprios dos 
trabalhadores  contratados sob o  regime  celetista,  porquanto  existe  precedente  do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o recolhimento do FGTS, 
ainda que o contrato de trabalho seja nulo.

Sustentou que embora o Apelado tenha afirmado que o contrato de trabalho 
seria temporário, com o intuito de excluir a possibilidade de pagamento de algumas 
verbas, não existe nos autos provas da sua ciência a respeito do seu término, além de 
inexistir  um Contrato  de  Prestação  de  Serviços  por  Tempo  Determinado,  e  que 
descabe  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios, 
porquanto o seu pedido foi julgado parcialmente procedente. 

 
Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja anulada por 

erro in procedendo, em razão do Cerceamento de Defesa, e caso ultrapassada, que 
seja a Sentença reformada e o pedido julgado procedente.

 
O Município de Campina Grande apresentou Contrarrazões, f.  134/145, 

requerendo a inadmissão liminar do Recurso, no termos do art. 557, caput, CPC e, 
caso  ultrapassada,  o  desprovimento  do  recurso,  alegando  que  inexiste  vinculo 
empregatício  de  natureza  celetista,  ocorrendo  tão  somente  relação  jurídica 
administrativa  entre  as  partes,  pelo  que  é  descabido  o  pleito  de  FGTS,  seguro 
desemprego e das demais verbas trabalhistas.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Quanto a preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada pelo Apelante, em 



razão do indeferimento das provas pleiteadas, constato que as provas documentais 
produzidas no feito foram suficientes à apreciação da matéria, porquanto cabe ao 
Juiz  sentenciar segundo a sua convicção, determinando a produção das provas que 
entender cabíveis ou vedando aquelas que considerar desnecessárias, como o fez, 
consoante dispõe o art. 1301, do Código de Processo Civil, pelo que a rejeito.

A controvérsia instaurada pelas partes diz respeito ao direito de percepção, 
pelo Autor, de verbas celetistas –  FGTS e seguro desemprego –  devidas em 
decorrência do exercício dos misteres de  Digitador junto ao Programa Fome Zero.

No que se refere ao FGTS,  o Apelante afirma que sua relação, desde a 
admissão até a baixa  em sua  Carteira  de Trabalho, era celetista, entretanto, dos 
documentos acostados aos autos constata-se  que a contratação do Apelante se deu 
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal2 firmou o entendimento de que é constitucional 
o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 
Administração Pública foi declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário, mesmo quando 
reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, 
§ 2º, da Constituição Federal, subsistindo o direito ao trabalhador quando 
reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados,  pelo  que  deve  ser 
reconhecido o direito do Apelante ao recolhimento do FGTS.

1 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias”.  

2Ementa: 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 reconhecido ser devido o salário pelos serviços 
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, RE 596478, Rel.  Min. Ellen 
Gracie, Relator p/ Acórdão:  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg. em 13.06.2012, Repercussão 
geral – Mérito, Dje 040, pub. 01.03.2013)

Ementa:ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. 
DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS  1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o 
contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da 
jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em 
razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 
consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para 
o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 
[…] (REsp 1335115/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/09/2012, 
DJe 24/09/2012)



Acerca das demais verbas trabalhistas requeridas, quais sejam, férias em 
dobro, seguro  desemprego, agiu acertadamente o Juízo, posto que somente são 
devidas aos empregados regidos pela CLT, o que não é o caso do Autor, submetido a 
regime jurídico-administrativo.

Posto isto, conhecido o Recurso e afastada a preliminar, dou-lhe provimen-
to parcial, para reformar a Sentença condenando o Município ao recolhimento do 
FGTS referente ao período trabalhado pelo Apelante, não atingido pela prescrição 
quinquenal.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira, dele participando, além deste Relator, o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para 
substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª Procuradora de 
Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


