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REMESSA NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA 
FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 490 
DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

“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 do STJ) 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 
AGENTE  COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.  SERVIDORA 
TRANSPORTADA  PARA  O  REGIME  ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA DE VERBAS  REFERENTES, TÃO SOMENTE, 
AO  PERÍODO  EM  QUE  LABOROU  SOB  A  RELAÇÃO 
JURÍDICA  DE  NATUREZA  ADMINISTRATIVA. 
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IMPOSSIBILIDADE  DE  ENRIQUECIMENTO  DA 
ADMINISTRAÇÃO.   DIREITO   AO   TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO 
SALÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO, POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE  INCUMBIA.  ART. 
333,  II  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.   SALÁRIO 
FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO NO  VÍNCULO PRECÁRIO. 
PROVIMENTO PARCIAL.

O fato da contratação do servidor ocorrer em desacordo com 
a Constituição, não dá ensejo ao não pagamento pelo serviço 
prestado, tendo em vista que não se pode devolver a força de 
trabalho despendida.

Em  processo  envolvendo  pagamento  de  13º  e  terço 
constitucional de férias, cabe a edilidade comprovar que fez 
o  pagamento,  pois,  ao  reverso,  subtende-se  que  não  o 
efetuou na forma devida.

O salário família não é devido quando a relação jurídica de 
trabalho é precária.  

RECURSO  ADESIVO.  CONTRATO  PELO  REGIME  DA 
CLT.  DISCUSSÃO  SUPERADA  NA  JUSTIÇA 
ESPECIALIZADA  QUE  DECLINOU  DE  SUA 
COMPETÊNCIA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E 
DEPÓSITOS DO FGTS.   INADMISSÍVEL, UMA VEZ QUE 
NÃO FOI  OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL NO QUAL 
ESTÁ SUBORDINADO POR FORÇA DO ART. 500, III, DO 
CPC.  NÃO CONHECIMENTO.

A matéria ventilada no recurso adesivo deve guardar relação 
com  a  do  principal,  por  subordinação  imposta  pela  Lei. 
Dessa  forma,  o  apelo  subordinado  que  ataca  questão  não 
abordada pelo  recurso  autônomo não pode ser  conhecido, 
por ausência de pertinência temática.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer de ofício da remessa 
necessária,  dar  parcial  provimento  à  remessa  e  ao  apelo  e,  não  conhecer  do 
recurso adesivo.   

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária,  Apelação Cível  e  Recurso 
Adesivo, sendo o apelo interposto pelo Município de Bayeux, visando reformar a 
sentença de fls. 200/209, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos 
seguintes termos:

“(…), julgo procedente, em parte, o pedido e faço com base no art. 269, I,  
do CPC c/c  art.  37,  XI  da CF para condenar o  demandado a  pagar a 
demandante 13° salário na integralidade referente aos anos de 2005, 2006 
e 2007 e na proporção de  3/12 avos o ano de 2004 e 2/12 avos o ano de 
2008; férias, sendo integrais as referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007 e 
proporcionais  as  dos  anos  de  2004  (3/12  avos)  e  de  2008  (2/12  avos), 
acrescidas  dos  respectivos  terços  que  deverão  ser  pagas  de  forma 
simples,  já  que  inexiste  pagamento  de  férias  em  dobro  de  servidor 
público; e o salário família dos dependentes, período de setembro 2004 a 
fevereiro de 2008, tudo com correção monetária  da data do vencimento e 
juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir 
da citação. 

Condeno o demandado em honorários advocatícios, estes à razão de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

O  feito  foi,  inicialmente,  ajuizado  perante  a  Justiça  do 
Trabalho,  porém,  declinando  da  sua  competência,  aquela  Justiça  Especializada 
determinou a remessa dos autos para esta Justiça Comum Estadual. 

Nas razões recursais, às fls. 211/216, o apelante sustenta que 
a  autora  não  tem  direito  às  verbas  trabalhistas  pleiteadas,  uma  vez  que  seu 
contrato era nulo, porquanto se deu após a vigência da Constituição Federal de 
1988, sem prévia submissão a concurso público.

Alega que o tempo de serviço prestado pela apelada (2004 
até  2008)  afastou  o  instituto  da  contratação  temporária.  Assevera,  ainda,  que 
inexiste lei municipal que regule essa modalidade de contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja 
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reformada  e,  consequentemente,  isenta  do  pagamento  do  13°,  férias  e  salário-
família.  

Contrarrazões às fls. 222/227, pela manutenção da sentença.

A apelada  apresentou  recurso  adesivo,  fls.  228/239,  sob  a 
alegação de que seu contrato de trabalho não é nulo, porquanto foi aprovada em 
processo seletivo simplificado para o cargo de agente comunitária de saúde.   

Defende  que torna-se  imperioso  o  reconhecimento  da 
existência de contrato de trabalho, sob a égide da CLT, nos exatos termos do art. 8º 
da Lei 11.350/2006. Alega ainda que tem direito aos depósitos do FGTS, bem como 
ao adicional de insalubridade.

Pede pela procedência total da ação.

Nas  contrarrazões  do  recurso  adesivo,  fls.  242/245,  a 
edilidade sustenta que o juiz a quo agiu com acerto, porquanto com a extinção do 
antigo contrato, tornou-se incabível a cobrança do FGTS.  

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer (fls. 252/254), apenas indicando que o feito retome o seu curso natural. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma 
vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.  

  Vejamos o que diz a Súmula nº. 490 do STJ:
 

“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.”
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Nesse sentido:

 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.  CON-  TRARRAZÕES  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.  (...)  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)

Por tais razões, de ofício, conheço da remessa necessária.

Do recurso da municipalidade

O  pleito  formulado  pelo  Município  de  Bayeux  vertido  na 
presente  irresignação,  limita-se  a  sustentar  que,  diante  da  forma  precária  de 
ingresso da postulante nos quadros da municipalidade, sem prévia submissão a 
concurso  público,  não  faria  jus  às  verbas  salariais  reconhecidas  no  comando 
sentencial objurgado.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  autora,  foi 
contratada em 12/02/2004, para o cargo de agente comunitária de saúde, sendo, em 
2008  seu  vínculo  transmudado  para  efetivo,  conforme aprovação  em  processo 
seletivo público,  restringindo-se a cobranças das parcelas ao  período em que 
figurava como contratada. 

A  Carta  Magna  prevê  no  inciso  IX,  do  artigo  37,  a 
possibilidade de contratação de pessoal sem certame, por período determinado, 
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quando for o caso de urgência ou de atividades excepcionais. Não se pode afirmar 
que o Ente Municipal tenha contratado a apelada por esses motivos, eis que não 
fora juntado aos autos o instrumento contratual. Contudo, isto não quer dizer que 
o vínculo empregatício não deva gerar efeitos. 

Acerca  da  nulidade  do  contrato,  interessante  é  o 
ensinamento de Hely Lopes Meirelles: 

"O contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as 
partes,  porque  a  nulidade  original  impede  a  formação  de  qualquer 
vínculo eficaz entre os contratantes,  só subsistindo suas consequências 
em relação a terceiros de boa-fé. 
Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato 
pode  tornar-se  devido  o  pagamento  dos  trabalhos  realizados  para  a 
Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento 
em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e 
legal  (art.  59,  parágrafo  único)  de  indenizar  o  benefício  auferido pelo 
Estado,  que não pode tirar  proveito  da atividade do particular  sem o 
correspondente pagamento(...)” Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., 
Malheiros Editores, p. 233.

Nesse sentido é o  entendimento deste egrégio Tribunal  de 
Justiça: 

COBRANÇA.  PRESTADOR  DE  SERVIÇO.  SALÁRIO,  FÉRIAS,  13º 
SALÁRIO, E FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE 
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PAGAMENTO 
DAS GRATIFICAÇÕES NATALINAS E INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA 
DAS  FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DO  TERÇO  CONSTI-  TUCIONAL. 
APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO. 
CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA 
DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NULO. AFRONTA AO ART. 37, II, DA 
CF.  DIREITO  AO  DÉCIMO  TERCEIRO  E  TERÇO  DE  FÉRIAS. 
PRECEDENTES  DO  STF.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. APELO E REMESSA 
OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. O Supremo Tribunal Federal, 
modificando posicionamento anterior, tem entendido que, em caso de 
nulidade do contrato de trabalho, ao empregado admitido no serviço 
público sem concurso são devidos, além do saldo de salários, o décimo 
terceiro e o terço de férias. Haverá sucumbência recíproca quando cada 
litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  sendo  recíproca  e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e 
as despesas, nos termos do art. 21, do CPC.(TJPB; AC 006.2009.001268-
0/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira; DJPB 02/08/2012; Pág. 11) .
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  FGTS.  
MUNICÍPIO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  Continuidade  da  prestação  do  
serviço após o término do contrato. Não realização de concurso público. Contrato  
nulo por afronta ao artigo 37, II, c. F. Depósito do FGTS devido. Inteligência do  
art. 19-a da Lei nº 8.036-90. Férias, terço constitucional e 13º salários devidos.  
Impossibilidade de enriquecimento sem causa. Reforma da sentença. Procedência  
em parte. Provimento parcial. 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. (art. 19-a da Lei nº 8.036-90). Contrato nulo. Efeitos. 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. 
(Enunciado nº 363 TST, revisado pela ra nº 121/03, DJ 19.11.03, republicado DJ  
25.11.03).  Faz  jus  o  apelante  aos  valores  referentes  ao  FGTS que não  foram  
depositados em sua conta vinculada, durante todo o período laborado.  Ainda,  
aos valores  referentes  ao pagamento das parcelas salariais  basilares,  
tais como a remuneração pelos dias de serviço prestado, férias, o terço  
constitucional  e  décimo  terceiro  salários,  assim  como  seus  
proporcionais,  tudo  para  evitar  o  enriquecimento  sem  causa  do  
município,  que se  beneficiou com o trabalho do recorrente.  (TJPB;  AC 
200.2011.009.234-9/001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Soares 
Monteiro; DJPB 28/02/2012; Pág. 12)

Outrossim,  em  nenhum  momento  o  ente  municipal 
promovido, detentor dos documentos públicos, demonstrou o pagamento desses 
benefícios, não evidenciando fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito 
da autora, segundo expõe o art. 333, II, do Código de Processo Civil. 

Portanto,  resta  claro  a  responsabilidade  da  edilidade  em 
quitar quaisquer débitos relativos ao 13° salário e o terço constitucional de férias, 
ficando isenta de pagar, no entanto, o salário-família, porquanto não  conhecido 
como devido nos contratos nulos. 

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença no 
tocante a  quitação de débitos relativos ao 13° salário e o terço constitucional de 
férias,  excluindo-se  a  condenação  do  salário-família,  por  não  ser  devido  nos 
contratos nulos.  

Do Recurso adesivo

Insurge-se  a  promovente  em face  do  capítulo  da  sentença 
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que desacolheu o pleito relativo aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e adicional de insalubridade, parcelas igualmente referentes ao período 
anterior à efetivação da servidora. 

Alega que seu contrato inicial com a edilidade não pode ser 
considerado  nulo,  porquanto  prestou  processo  seletivo  para  ser  admitida, 
alegando  que  seu  ingresso  deu-se  sob  a  égide  da  Consolidação  das  Leis  do 
Trabalho.

Ocorre  que  tal  discussão  encontra-se  superada,  haja  vista 
que,  não obstante a lide haver inicialmente sido proposta perante à Justiça  do 
Trabalho, em sede de recurso ordinário, o TRT – 13ª Região, fls. 96/101, declinou 
da competência, remetendo os autos à Justiça Comum, ao argumento da existência 
de  vínculo  jurídico-administrativo  entre  a  reclamante  e  a  municipalidade 
reclamada. 

No tocante ao adicional de insalubridade e aos depósitos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),  esses pleitos não devem ser 
conhecidos, uma vez que não foram ventilados no recurso principal, cujo recurso 
adesivo está subordinado por força do art. 500, III, do CPC. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). 
(…) A matéria ventilada no recurso adesivo deve guardar relação com a 
do principal, por subordinação imposta pela Lei. Dessa forma, o apelo 
subordinado que ataca questão não abordada pelo  recurso autônomo 
não pode ser conhecido, por ausência de pertinência temática. "Não é 
de  se  conhecer  de  recurso  adesivo,  na  parte  versante  sobre  matéria 
jurídica  -  Elevação  da  verba  honorária  -  Não  agitada  no  reclamo 
principal,  ausente,  portanto,  o  pressuposto  da  pertinência" (AC  n. 
2013.014533-5, de palhoça, Rel.  Des.  Trindade dos Santos,  j.  13-5-2013). 
Apelo  provido em parte  e  recurso  adesivo  não  conhecido.  (TJSC;  AC 
2014.014464-2;  Joinville;  Segunda  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  João  
Batista Góes Ulysséa; Julg. 22/05/2014; DJSC 30/05/2014; Pág. 287) 
 
APELAÇÃO CÍVEL (1). Ação declaratória de inexistência de débito c/c 
repetição  de indébito  e  indenização por danos morais  com pedido de 
tutela  antecipada.  Recurso  de  apelação  interposto  anteriormente  à 
prolação da decisão dos embargos de declaração. Ausência de ratificação 
dos termos do recurso. Recurso considerado extemporâneo. Precedentes 
do  Superior  Tribunal  de  justiça.  Súmula  nº  418  do  STJ.  Não 
conhecimento.  Recurso  adesivo.  Subordinação  ao  recurso  principal. 
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Não conhecimento. Incidência do art. 500, inciso III, do CPC. Recurso de 
apelação cível não conhecido.  Recurso  adesivo não conhecido. (TJPR; 
ApCiv  1042309-9;  Pato  Branco;  Décima Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Gilberto Ferreira; DJPR 09/04/2014; Pág. 242) 

 
Juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios 

fixados de acordo a legislação. 

Com  essas  considerações,  CONHEÇO  DE  OFÍCIO  DA 
REMESSA NECESSÁRIA, DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA E À 
APELAÇÃO PARA EXCLUIR O SALÁRIO FAMÍLIA DA CONDENAÇÃO E, 
QUANTO  AO  RECURSO  ADESIVO,  NÃO  CONHEÇO   POR  SER 
INADMISSÍVEL.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 266, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  02 de setembro de 
2014.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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