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ACÓRDÃO

 
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001054-97.2012.815.0321 (032.2012.001.054-4).
ORIGEM: 2.ª Vara da Comarca de Santa Luzia.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Adriano Farias de Araújo.
ADVOGADO: Fileno de Medeiros Martins.
APELADO: Município de Várzea.
ADVOGADO: Avani Medeiros da Silva.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRESTADOR  DE 
SERVIÇOS.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO  NULA.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM 
CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. FÉRIAS, 
TERÇOS CONSTITUCIONAIS, GRATIFICAÇÃO NATALINA.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.  VERBAS 
DEVIDAS.  DIREITO  ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE. 
OBSERVÂNCIA DO ART. 7º, INCISOS V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
NÃO  PAGAMENTO.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA EDILIDADE. AVISO 
PRÉVIO  E  SEGURO  DESEMPREGO.  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO 
TRABALHISTA. FGTS. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
DIREITO  AO  DEPÓSITO.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DAS  PARCELAS 
RELATIVAS  À  EFETIVA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  REFORMA  DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

1. Rompido o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração, são devidas as 
férias  com  seus  respectivos  terços  e  a  gratificação  natalina,  evitando-se  o 
enriquecimento sem causa da segunda, na esteira do Superior Tribunal de Justiça.

2.  “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” (STF, 
RE 596478, Rel.  Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão:  Min. Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno,  julgado  em  13/06/2012,  Repercussão  Geral  –  Mérito,  Dje  040,  pub.  em 
01/03/2013).

3. Tratando-se de documentos correspondentes ao pagamento de servidor, é pacífico 
o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao 
Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou então, 
fazer prova de que o funcionário não faz jus ao direito reclamado, porquanto, lhe 
pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito do Promovente, de acordo com o art. 333, II, do Código de Processo Civil.

4. Apelação parcialmente provida.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0001054-97.2012.815.0321,  em que figuram como partes Adriano Farias 
de Araújo e o Município de Várzea.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  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.

Adriano Farias de Araújo interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada 
pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Santa Luzia, f. 196/199, nos autos da Ação de 
Cobrança  por  ele  ajuizada  em  desfavor  do  Município  de  Várzea,  que  julgou 
improcedente  seu  pedido  de  condenação  da  Edilidade  ao  pagamento  de  aviso 
prévio,  do  seguro  desemprego,  de  horas  extras,  dos  adicionais  noturno  e  de 
periculosidade,  de  férias  acrescidas  dos  seus  respectivos  terços,  de gratificações 
natalinas e do FGTS, com aplicação da multa prevista no art. 477, da CLT.

Em suas razões, f. 201/205, alegou ter comprovado sua prestação de serviços 
e a falta de contraprestação pecuniária da Edilidade, pelo que faria jus à percepção 
das verbas pleiteadas na exordial, pugnando pela reforma da Sentença para que o 
pedido fosse julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  212/216,  o  Apelado  pugnou  pela  manutenção  da 
Sentença, sustentando que a contratação nula não gera direito a percepção de verbas 
trabalhistas  e afirmando  que  todas  as  rubricas  pactuadas  foram  adimplidas, 
inexistindo débito a ser sanado.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

As provas  documentais  carreadas  aos  autos,  f.  10/83,  demonstram que a 
contratação do Autor/Apelante se deu sem a realização de concurso público, nos 
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, isto é, para atender a necessidade 
temporária  de  excepcional  interesse  público,  regime  de  natureza  jurídico-
administrativa.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que ao empregado admitido no 
serviço público sem concurso são devidos,  além do saldo de salários,  o décimo 
terceiro, as férias e seus respectivos terços. 

Nesse sentido, AI 767024-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, 
DJ de 24.4.12 e ARE 649393-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ 
de 14.12.11, cujas ementas transcrevo: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR 
TEMPORÁRIO.  CONTRATO  PRORROGADO  SUCESSIVAMENTE. 
GRATIFICAÇÃO  NATALINA  E  FÉRIAS.  PERCEPÇÃO.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a 
extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor 
contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da 
República,  notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo 
regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE 
FÉRIAS.  APLICABILIDADE  A  CONTRATOS  TEMPORÁRIOS 
SUCESSIVAMENTE  PRORROGADOS.  PRECEDENTES.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Comprovada a existência de vínculo de natureza jurídico-administrativa, não 
há que se falar em direitos eminentemente celetistas, como é o caso do aviso-prévio 
e do seguro-desemprego, pleiteados na exordial.

No que se refere  às férias não gozadas e aos respectivos terços, o servidor 
contratado faz jus à indenização nas hipóteses em que o vínculo funcional entre ele 
e a Administração é rompido, mediante aposentadoria, exoneração, demissão, etc, 
cujo permissivo é o princípio da vedação do enriquecimento sem causa da segunda, 
porquanto não resta oportunidade para fruição futura do benefício,  na esteira do 
entendimento deste tribunal e do STJ, que adiante se seguem: Apelação Cível n.º 
018.2009.002177-7/001-  Quarta Câmara Cível do TJ-PB;  RE 570908, Relator(a): 
Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, Repercussão Geral - 
Mérito DJe-045 Divulg 11-03-2010 Public 12-03-2010 Ement Vol-02393-04 PP-
00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33.

A precariedade da contratação da Apelada, portanto não o exclui do gozo dos 
direitos sociais previstos no art. 7°, da Constituição Federal, pois desempenhadas 
efetivamente as funções, veda-se o enriquecimento sem causa da Administração.

Não  tendo  o  Município/Apelado se  desincumbido  de  comprovar  o 
adimplemento das férias e seus respectivos terços, nem da gratificação natalina dos 
anos de 2009 a 2012, ônus que lhe incumbia, conforme já decidiu o Pleno deste 
Tribunal1, a sua condenação ao pagamento das referidas parcelas  é medida que se 
impõe.

Muito  embora  o  Apelante  demonstre  a  percepção  de  adicional  de 
periculosidade  durante  o  ano  de  2009,  não  há  regulamentação  legal  para  a  sua 
concessão ou sequer previsão contratual para seu pagamento. 

Quanto  ao  adicional  noturno  e  as  horas  extras,  o  Recorrente  não  se 
desincumbiu de demonstrar a veracidade dos fatos em que se funda sua pretensão, 
porquanto inexiste, nos autos, qualquer documento que comprove o desempenho de 
suas  atividades  em  quantidade  de  tempo  superior  ao  limite  de  quarenta  horas 
semanais  estipulado  no  contrato  de  prestação  de  serviços,  ou  no  período 
compreendido entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, pelo que não faz jus à sua 
percepção.

No que diz respeito especificamente ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal 
firmou o entendimento de que 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,  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.

1APELAÇÃO  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).



Ilustrativamente:

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).

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).

Posto isso, conhecido o Recurso, dou-lhe provimento parcial para 
reformar a Sentença, condenando a Edilidade ao pagamento das férias e 
seus respectivos terços, relativos ao período não atingido pela prescrição 
quinquenal, das gratificações natalinas referentes ao período de 2009 a 
2012,  e determinando o recolhimento das parcelas correspondentes ao 
FGTS relativo ao período em que o Apelante efetivamente prestou seus 
serviços.

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 também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite 
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  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


