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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial e Apelação Cível– nº. 0009671-98.2015.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Campina Grande, representado por sua 
Procuradora, Erika Gomes da Nóbrega Fragoso (OAB/PB nº 11.687).

Apelado: Mychell Queiroz Gomes – Adv.: Wagner Luiz Ribeiro Sales 
(OAB/PB nº 18.251).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  –
VÍNCULO  ADMINISTRATIVO  TEMPORÁRIO
DECLARADO  NULO  –  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO
PELO  PERÍODO  TRABALHADO,  COM  A
RESSALVA  DA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  –
AUSÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL  -  ÔNUS  DO  RÉU  -  MATÉRIA
APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME
DE  REPERCUSSÃO  GERAL  –  REPASSE  DE
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  AO  INSS  –
COMPROVAÇÃO  –  TERMO  INICIAL  DA
PRESCRIÇÃO – MODIFICAÇÃO - REFORMA DO
DECISUM -  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA NECESSÁRIO E DO APELO.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
705.140/RS, submetido ao regime de repercussão
geral,  firmou  a  orientação  jurisprudencial  no
sentido de que “essas contratações ilegítimas não
geram quaisquer efeitos jurídicos  válidos,  a não
ser o direito à percepção dos salários referentes
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ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A
da  Lei  nº  8.036/90,  ao  levantamento  dos
depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviço – FGTS”.

- É dever da edilidade provar os pagamentos feitos
aos seus servidores  a  título  de  verbas salariais.
Não  apresentando  provas  suficientes  que
modifiquem  ou  extingam  o  direito  do  autor,
presume-se este devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo e à remessa oficial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível,
interposta  pelo  Município  de  Campina  Grande (FLS.  90/108),
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da
Comarca  Campina  Grande  -  PB,  que  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de
Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos contido na inicial. 

Nas  suas  razões,  o  Município  apelante  alegou  a
inexistência de vínculo celetista,  visto que o contrato firmado entre as
partes possuía apenas uma natureza jurídico administrativa temporária.

Aduziu, o descabimento da condenação ao recolhimento
do FGTS, ao pagamento do saldo de salário de fevereiro de 2014, e ao
recolhimento das contribuições ao INSS, bem como, a impossibilidade de
se dar baixa na CTPS, pois tal ato é incompatível com natureza jurídica do
contrato celebrado entre as partes. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 110-V.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer pelo prosseguimento do feito, mas não se pronunciou sobre
o  mérito  da  causa  por  ausência  de  interesse  público  para  tanto  (fls.
116/117).

É o relatório.

Voto.

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  da
Remessa Oficial e do Apelo, passando à análise conjunta de suas razões
recursais.

O cerne da questão, diz respeito aos efeitos jurídicos
decorrentes de contratação ilegítima realizada pela Administração Pública.

Pois  bem,  colhe-se  dos  autos  que  o  autor/apelado
ajuizou a presente demanda alegando que, foi contratado em dezembro
de 2005 pelo Município de Campina Grande-PB para exercer a função de
Assistente  Administrativo  junto  à  Secretaria  de  Saúde  do  Município
apelante, tendo sido afastado de suas funções em fevereiro de 2014, no
entanto, a edilidade deixou de pagar algumas parcelas remuneratórias a
que  fazia  jus,  tais  como:  aviso-prévio,  saldo  de  salário  do  mês  de
fevereiro 2014, 13º salário, férias integrais e proporcionais, FGTS mais a
multa  de  40%,  bem  como,  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias.  Requereu  ainda,  indenização a título  de danos  morais,
liberação da guias de seguro desemprego e baixa na CTPS.

Na sentença (fls. 83/87-V) a MM. Magistrada singular
julgou parcialmente procedente o pleito inicial nos seguintes termos:

“Mediante tais considerações, acolho a prejudicial
de  mérito,  declarando  prescritas  as  verbas
perseguidas  anteriores  à  26.05.2000  e,  por
conseguinte,  julgo  parcialmente  procedente  o
pedido  para  condenar  o  Município  de  Campina
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Grande  ao  pagamento  de  saldo  de  salário
referente ao mês de fevereiro de 2014. Condeno,
ainda, a promovida a promover o recolhimento e
repasse ao autor do FGTS sobre os salários pagos
durante  todo  o  período  laborado,  bem  como  o
repasse das contribuições previdenciárias ao INSS
em  função  dos  salários  percebidos  durante  a
vigência  do contrato de trabalho,  não recolhidos
no  tempo  devido,  respeitando  a  prescrição
quinquenal.  Determino  ainda,  seja  procedido  o
registro do cancelamento do contrato de trabalho
anotado na CTPS do autor por decisão judicial.”

A  matéria  em  questão  já  foi  apreciada  pela  Corte
Suprema em sede de recurso com repercussão geral,  pois  trata-se de
contratos temporários, nulos de pleno direito, em virtude de sucessivas
renovações,  em  nítida  burla  ao  concurso  público,  prática  corrente  de
alguns Entes Públicos.

Nesse  norte,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  RE
705.140/RS, RE 596.478/RR e RE 765.320/MG (Temas 308, 191 e
916)  respectivamente,  em  sede  de  recursos  repetitivos,  firmou
entendimento no sentido de que as  contratações pela Administração
Pública sem a prévia aprovação em concurso público são ilegítimas
e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, aos depósitos no Fundo de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,  inclusive  para  os
servidores temporários. 

Eis as ementas:

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
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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. (RE 596478, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC
01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.  CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM
CONCURSO.  NULIDADE.  EFEITOS  JURÍDICOS
ADMISSÍVEIS  EM  RELAÇÃO  A  EMPREGADOS:
PAGAMENTO  DE  SALDO  SALARIAL  E
LEVANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -
REPERCUSSÃO  GERAL).  INEXIGIBILIDADE  DE
OUTRAS  VERBAS,  MESMO  A  TÍTULO
INDENIZATÓRIO.  1.  Conforme  reiteradamente
afirmado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  a
Constituição  de  1988  reprova  severamente  as
contratações  de  pessoal  pela  Administração
Pública sem a observância das normas referentes
à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em
concurso  público,  cominando  a  sua  nulidade  e
impondo  sanções  à  autoridade  responsável  (CF,
art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados,
essas contratações ilegítimas não geram quaisquer
efeitos  jurídicos  válidos,  a  não  ser  o  direito  à
percepção  dos  salários  referentes  ao  período
trabalhado  e,  nos  termos  do  art.  19-A  da  Lei
8.036/90,  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço  -  FGTS.  3.  Recurso  extraordinário
desprovido.  (RE  705140,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
28/08/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG
04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  CONTRATADO  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE
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(RE 658.026,  REL.  MIN. DIAS TOFFOLI,  DJE DE
31/10/2014,  TEMA  612).  DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS
SALÁRIOS  REFERENTES  AO  PERÍODO
TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA
LEI  8.036/1990,  AO  LEVANTAMENTO  DOS
DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se,
para fins de repercussão geral, a jurisprudência do
Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a
contratação  por  tempo  determinado  para
atendimento  de  necessidade  temporária  de
excepcional  interesse  público  realizada  em
desconformidade com os preceitos do art. 37, IX,
da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos
jurídicos  válidos  em  relação  aos  servidores
contratados, com exceção do direito à percepção
dos salários  referentes  ao  período trabalhado e,
nos termos do art.  19-A da Lei  8.036/1990, ao
levantamento  dos depósitos  efetuados  no Fundo
de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS.  2.
Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial
provimento,  com  o  reconhecimento  da
repercussão  geral  do  tema  e  a  reafirmação  da
jurisprudência  sobre  a  matéria.  (RE  765.320  -
Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI  DATA  DE
PUBLICAÇÃO DJE 23/09/2016 ATA Nº 29/2016 -
DJE nº 203, divulgado em 22/09/2016).

De antemão, verifica-se que o apelado não teria direito
ao percebimento do  13º salário e férias,  pois em sendo reconhecida a
nulidade do contrato, a parte só teria direito ao saldo de salário,  caso
existente,  e  ao  recolhimento  do  FGTS,  conforme  posicionamento  da
Suprema Corte, firmado em decisões submetidas ao crivo dos recursos
repetitivos nos supracitados arestos.

No que tange as demais verbas, somos cônscios de que
é dever da edilidade provar o seu devido pagamento, o que no caso dos
autos  não  ocorreu.  Logo,  não  sendo  a  documentação  acostada  pelo
recorrente, suficiente para comprovar que houve a quitação das verbas
aqui  discutidas,  não  há  razão  para  reformar  a  sentença  neste  ponto,
devendo ser mantida a condenação ao recolhimento do FGTS e ao saldo
de salário refente ao mês de fevereiro de 2014.
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Nesse sentido, segue julgado desta Corte:

APELAÇÃO.  REMESSA  OFICIAL,  CONHECIDA  DE
OFÍCIO.  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  APRESENTAÇÃO
DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, DO CPC.
NÃO  COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO
PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. 1. O art.  333, II,  CPC, estabelece
ser  ônus  do  réu  a  comprovação  quanto  a
existência dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira,
por  si  só,  não  é  o  bastante  para  a  devida
comprovação  do  pagamento,  porquanto
representa  mero  lançamento  unilateral  de
informações  nos  assentamentos  funcionais  do
servidor. (TJPB; APL 0005246-38.2009.815.0011;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
19/12/2014; Pág. 31).

No que diz respeito à baixa na CTPS, também não há o
que  se  modificar  na  sentença,  visto  que  em se tratando  de  pacto de
caráter  jurídico-administrativo  reconhecidamente  nulo  em  razão  de
sucessivas renovações injustificadas, tal anotação acompanha o mesmo
destino da contratação.

Logo, constatada a precariedade do ajuste e declarada
sua  nulidade,  não  há  que  falar  em direito  à  anotação  na  Carteira  de
Trabalho  e  Previdência  Social  referente  ao  término  do  vínculo  laboral
estabelecido  entre  as  partes,  assim sendo,  agiu  acertadamente  o  juiz
singular ao determinar apenas o cancelamento do contrato de trabalho
anotado na CTPS, e não a sua respectiva baixa.

Transcrevo,  inclusive,  recentíssimos  julgados  desta
Corte de Justiça no tocante à matéria em debate:

APELAÇÃO  E  RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        7



Processo nº. 0009671-98.2015.815.0011

ORDINÁRIA  DE  CO-BRANÇA.  FGTS.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  CARÁTER  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO.  FGTS.
RECOLHIMENTO DEVIDO. REGIME DE RECURSOS
REPETITIVOS  DO  STJ.  CTPS.  SIMPLES
REGISTRO DA NULIDADE DO  CONTRATO E,
POR CONSEQUÊNCIA, DA ANOTAÇÃO.  JUROS
E  CORREÇÃO.  MODI-FICAÇÃO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APE-LO  E
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. - O STJ firmou, sob o rito do art.
543- C do CPC, entendimento no sentido de que a
declaração de nulidade do contrato de trabalho,
em razão da ocupa-ção de cargo público sem a
necessária aprovação em prévio concurso público,
equipara-se  à  ocorrência  de  culpa  recíproca,
gerando  para  o  trabalhador  o  direito  ao
levantamento  das  quantias  depositadas  na  sua
conta  vinculada  ao  FGTS  (REsp  1.110.848/RN,
Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Seção,  DJe
3.8.2009). Por expressa previsão legal, 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  8.036/90,
incluído pela MP 2.164- 41/2001). -  Constatado
o caráter precário da contratação da Autora,
e declarada sua nulidade, não há o que falar
em direito à anotação na Carteira do fim do
contrato”.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00086176820138150011,  4ª  Câ-
mara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA , j. em 02-05-2017)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO
POR EXCEPCI-ONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO
DE  PAGAMENTO  DE  SALÁ-RIOS,  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO.  VALIDADE
DA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DAS VERBAS ESTATU-ÍDAS NA LEI
DE  REGÊNCIA  E  NO  INSTRUMENTO
CONTRATUAL.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU
CONTRATUAL AUTORIZAN-DO O PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO. BAIXA DE ANOTAÇÃO NA CTPS.
VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.
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IMPOSSIBILI-DADE. SALÁRIOS INADIMPLIDOS.
PROVA  DO  PAGAMENTO  DE APENAS  UM  DOS
MESES  REQUERIDOS  NA  EXORDIAL.  REFORMA
PARCIAL  DA SENTENÇA.  PROVIMENTO PARCIAL.
1. O contrato temporário por excepcional interesse
público  válido  contratação  tempo-rária  gera  o
direito  à percepção apenas das verbas previstas
na Lei que o regula ou no instrumento contratual.
2. A contratação temporária por excepcional
interesse  público,  ensejadora  de  vínculo
jurídico-adminis-trativo com a Administração
Pública,  não  autoriza  a  realização  de
qualquer  apontamento  na  CTPS,  que  se
restringe  a  registrar  as  rela-ções
eminentemente  trabalhistas  reguladas  pela
CLT.  3.  Restando  de-monstrada  a  ausência  de
pagamento  de  parte  das  verbas  salariais  recla-
madas  na  Exordial,  devem  ser  excluídas  do
capítulo condenatório da Sentença apenas aquelas
em que houve a comprovação do adimplemen-to,
mantendo-se  a  obrigação  da  pagar  as  demais.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00250363220148150011,  4ª  Câ-mara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 11-04-
2017)

Por outro lado, no que diz respeito à condenação ao
repasse das contribuições previdenciárias, a edilidade demonstrou através
dos  documentos  de  fls.  74/76,  que  se  encontra  em  situação  regular
quanto  ao  repasse  da  aludida  contribuição.  Portanto,  havendo  prova
idônea que o Município vem efetuando o repasse das contribuições sociais
perante  o  INSS,  faz  necessário  a  modificação,  no  ponto,  do  decisório
combatido, com o escopo de afastar da condenação a determinação para
que  o  apelante  promova  o  recolhimento  e  repasse  das  contribuições
previdenciárias  ao  INSS  em função  dos  salários  percebidos  durante  a
vigência do contrato de trabalho. 

Do  mesmo modo,  no  que  tange  ao  marco  inicial  da
prescrição quinquenal aplicada na sentença, também merece retoque a
decisão,  pois  mesmo  entendendo  que  ao  caso  se  aplica  a  prescrição
quinquenal,  a ação fora ajuizada em 26.05.2015, e o juiz monocrático
equivocadamente,  assentou  que  a  prescrição  alcançaria  as  verbas
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perseguidas  anteriores  a  26.05.2000,  quando  na  verdade  deveria  ter
fixado como marco 26.05.2010.

Dessa  forma,  deve  ser  afastada  da  condenação  o
período que sobejar os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
ação, logo restam prescritas as verbas requeridas pelo apelado, referente
a período anterior a 26.05.2010.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO,  tão somente, para, declarar
prescritas as verbas anteriores aos últimos cinco anos do ajuizamento da
ação, bem como, para afastar da condenação a determinação para que o
Município  promova  o  recolhimento  e  repasse  das  contribuições
previdenciárias  ao  INSS  em função  dos  salários  percebidos  durante  a
vigência do contrato de trabalho. 

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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