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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. NÃO REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO. CONTRATO NULO POR AFRONTA AO 
ARTIGO  37,  II,  C.F.   SALÁRIO  DEVIDO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ENRIQUECIMENTO  SEM 
CAUSA.  DEPÓSITO  DO  FGTS  E  VERBAS 
RESCISÓRIAS.  VÍNCULO  DE  NATUREZA 
ADMINISTRATIVA  COM  O  MUNICÍPIO. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 557 DO CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A ação de cobrança é a via adequada à obtenção 
do pagamento de verbas pecuniárias pretéritas.

-  Restando  demonstrado  que  o  vínculo  laboral  da 
promovente  era  de  cunho  administrativo  e  não 
celetista, é inviável a concessão do FGTS e verbas 
rescisórias previstas para os servidores regidos pela 
CLT.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Rosineide  Pereira 

dos Santos contra a sentença de fls. 103/105 prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da 

Comarca de Araruna,  que julgou procedente em parte a Ação de Cobrança 

proposta contra o Estado da Paraíba.

A promovente, em razão de ter prestado serviços ao promovido 

requereu o pagamento do salário do mês de outubro de 2009. Pediu, ainda, o 

pagamento do FGTS de todo período laboral, multa de 40% sobre o valor do 
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FGTS, bem como verbas rescisórias e a assinatura e baixa na sua CTPS.

Contrarrazões às fls. 115/123, pela manutenção da sentença.

Instada a  se  pronunciar  no  feito,  a  Procuradoria  de  Justiça 

pugna  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  sobre  o 

mérito(fls.131/132).

É o relatório. 
DECIDO

Não  há  contradições  acerca  da  nulidade  da  investidura  da 

autora no serviço público, posto que o Colendo TST declara nula a contratação 

de servidor após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público.

Não resta dúvida que à Administração Pública é conferido o 

poder discricionário de contratar temporariamente, ante a sua necessidade e 

conveniência,  sendo  que  a  estes  não  se  aplicam  as  regras  dispostas  na 

Consolidação das Leis Trabalhistas, nos termos da previsão constitucional.

No  caso  dos  autos,  tem-se,  de  fato,  um  contrato  nulo, 

porquanto sequer houve a pecha da contratação de emergência. 

O período que sucedeu ao contrato  configura contrato  nulo 

(art. 37, §2º, C.F.) por ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, in  

verbis:

Art. 37 (…)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende  
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de  provas  de  títulos,  ressalvadas  as  nomeações  para  
cargos  em  comissão  declarado  em  Lei  de  livre  
nomeação exoneração. …)§ 2º -  A não observância do 
disposto  nos  incisos  II  e  III  AC  nº  001.2010.000.531-
1/001;  0000531-16.2010.815.0011implicará  a  nulidade 
do  ato  e  a  punição  da  autoridade  responsável,  nos 
termos da lei.

Tem-se  que,  como  regra  geral,  a  anulação  do  ato 

administrativo  praticado  em  desconformidade  com  as  prescrições  legais 
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produz  efeitos  ex  tunc,  retroagindo  a  nulidade  à  sua  origem,  devendo  ser 

retomado o status quo ante, destituindo-se o ato de qualquer efeito. Aplicando-

se  esse  preceito  sequer  faria  jus,  a  contratada,  à  contraprestação  pelos 

serviços realizados.

A solução  seria  patentemente  injusta,  implicando  afronta  a 

outras regras e princípios consolidados, como a vedação ao enriquecimento 

sem causa, a proteção à boa-fé e à segurança jurídica. 

Nesse  sentido,  é  indubitável  que  o  contrato  é  temporário  e 

perdurou ilegalmente por 8(oito) anos.

Desse modo, pelos serviços prestados faz “jus” a autora ao 

salário  correspondente  ao  mês  de  outubro  de  2009,  haja  vista  que  o 

Promovido não comprovou o devido pagamento.  

Quanto as verbas rescisórias e ao FGTS, a apelante defende o 

direito de receber pelo período em que exerceu a função de prestadora de 

serviço (01 de março de 2001 à 30 de outubro de 2009).

Neste ponto, não merece reforma a sentença de primeiro grau.

A Administração Pública tem o poder discricionário para efetuar 

contratação temporária, pois autorizada pelo art. 37, IX, da CF/88, vinculando-

se o poder público à legalidade, necessidade e conveniência da contratação 

especial. Todavia, a esta não se aplicam as regras dispostas na Consolidação 

das Leis Trabalhistas, porquanto, nos termos do próprio texto constitucional, a 

lei  de  cada  ente  público  é  que  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por 

tempo  determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de 

excepcional interesse público.

Sobre  o  tema,  leciona  Alexandre  de  Moraes  (in Direito 

Constitucional, 21ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 326/327) que:
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“A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação  prévia  em  concurso  público  de  provas  ou 
provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em  lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em 
comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e 
exoneração.
(…)
A  primeira  exceção  constitucional  exige  que  a  lei 
determine expressamente quais os cargos de confiança 
que  poderão  ser  providos  por  pessoas  estranhas  ao 
funcionalismo público e sem a necessidade do concurso 
público.
(...)
Outra exceção prevista constitucionalmente, permitindo-
se  a  contratação temporária  sem  concurso  público, 
encontra-se no art.  37,  IX,  da Constituição Federal.  O 
legislador  constituinte  manteve  disposição  relativa  à 
contratação para  serviço  temporário  e  de  excepcional 
interesse público,  somente nas hipóteses previstas em 
lei.
Dessa forma, três são os requisitos obrigatórios para a 
utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto 
Ferreira,  por  tratar-se de uma válvula  de escape para 
fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena 
de flagrante inconstitucionalidade:
• excepcional interesse público;
• temporariedade da contratação;
• hipóteses expressamente previstas em lei.
A lei mencionada no inciso IX do art. 37 da Constituição 
é a lei  editada pela entidade contratadora,  ou seja, lei 
federal,  estadual,  distrital  ou  municipal,  conforme  a 
respectiva competência legislativa constitucional." 

Como se infere,  a  contratação se deu para atendimento de 

necessidade temporária de excepcional interesse público e é regida pela lei  

autorizadora, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso IX: “a lei  

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a  

necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Acerca  da  situação  jurídica  dos  servidores  contratados 

emergencialmente, pontifica Diógenes Gasparini (in Direito Administrativo, 4ª 

ed., Editora Saraiva, p. 42):

“Algumas  pessoas  são  contratadas  por  tempo 
determinado  para  que  a  Administração  Pública  possa 
atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional 
interesse público,  consoante facultado no inc. IX do art. 
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37  da  Constituição  da  República  e  regulado  em  lei 
específica. Por motivos óbvios não podem ser havidos 
como  agentes  políticos  ou  agentes  de  colaboração. 
Também  não  são  servidores  públicos,  dado  que 
celebram com a Administração  Pública  um vínculo  de 
caráter  eventual.  Compõem,  então,  uma  categoria 
própria: a de agentes temporários. Podem ser definidos 
como os agentes públicos que se ligam à Administração 
Pública, por tempo determinado, para o atendimento de 
necessidades  de  excepcional  interesse  público, 
consoante  definidos  em  lei.  Podem  existir  tanto  na 
Administração  Pública  direta  como  na  indireta.  Não 
ocupam cargo nem emprego público. Desempenham 
função, isto é, uma atribuição ou rol de atribuições” 

Nesse diapasão, podendo a Administração Pública, mediante 

ato  discricionário,  conforme  sua  necessidade  e  conveniência,  contratar  de 

forma  emergencial,  descaracterizada  se  encontra  a  pretensa  relação  de 

emprego  entre  os  litigantes,  não  se  aplicando  os  direitos  reconhecidos  na 

esfera trabalhista, tais como pagamento do FGTS. 

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 
CONTRATO TEMPORÁRIO.  PAGAMENTO  DE 
VERBAS  TRABALHISTAS.  IMPOSSIBILIDADE. 
ESTATUTO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS 
MUNICIPAIS. Tratando-se de servidor público contratado 
temporariamente,  somente  são  devidas  as  verbas 
trabalhistas  previstas  no  Estatuto  dos  Servidores 
Públicos Municipais. Improcede, portanto, o pagamento 
referente ao FGTS e a multa rescisória por serem verbas 
trabalhistas previstas somente na Consolidação das Leis 
do  Trabalho.(...)”  (Apelação Cível  nº  2010.020.337-7  – 
Terceira Câmara de Direito Público – Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina – Relator: Juliano Schneider de Souza 
- Julgado em 16/11/2010)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR.  CONTRATO 
TEMPORÁRIO.  VERBAS  RESCISÓRAIS. Incabível  o 
pagamento  do FGTS e da multa  de 40% em face do 
contrato  da  servidora  ter  caráter  administrativo  e  não 
celetista.  APELO  DESPROVIDO.”  (Apelação  Cível  Nº 
70035960079, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do  RS,  Relator:  Rogerio  Gesta  Leal,  Julgado  em 
01/07/2010) 

Como se percebe, ainda que tenha prestado seus serviços a 

partir  de  contratos  temporários  firmados  com a  Administração  Municipal,  a 
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apelante encontra-se na condição de servidor público "latu sensu" durante a 

vigência do acordo. Tendo natureza administrativa, o contrato está sujeito às 

regras de direito público. 

Feitas tais considerações, com  fundamento  no  art.  557  do 

CPC,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P.I.

João Pessoa/PB, ___ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

6


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	

