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A contratação  temporária  encontra-se  nula  de  pleno
direito,  porquanto,  ao  tratar  de  situação  fática  não
excepcionada nem pela Constituição Federal nem pela
lei infraconstitucional, incorreu em violação ao art. 37,
II, e §2º, ambos da CF/88.

É  devida  a  extensão  dos  diretos  sociais  previstos
no  art.  7º  da  CF/88  a  servidor  contratado
temporariamente, nos moldes do art.  37, inciso IX,
da CF/88, ainda que declarado nulo o contrato.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do
Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN,  que  teve
Repercussão  Geral  reconhecida,  decidiu  que  o
pagamento  do  terço  constitucional  de  férias  não
depende do efetivo gozo desse direito.

“O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
é devido aos servidores temporários, nas hipóteses
em há declaração de nulidade do contrato firmado
com  a  Administração  Pública,  consoante  decidido
pelo  Plenário  do STF,  na análise  do RE 596.478-
RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli,  DJe de
1/3/2013.”1

À luz de orientação emanada do STF na Reclamação
Constitucional  nº  16.705,  deve  continuar  incidindo,
para  fins  de  fixação  dos  consectários  legais  das
diferenças  salariais  relativas  ao  período  posterior  à
entrada em vigor da Lei nº  11.960/09, o disposto no
art. 1ª-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo
art. 5º daquela Lei, haja vista ainda não ter ocorrido a
modulação  dos  efeitos  do  julgamento  das  ADIs  nº
4.357 e nº 4.425.    

Ponderados os elementos do §3º do art. 20 do CPC
em cotejo com as circunstâncias dos autos, considera-
se que a fixação dos honorários na instância inferior
deve ser mantida, porque restaram atendidos todos os
critérios  legais  e  jurisprudenciais  atinentes  à
retribuição  pecuniária  pelo  labor  do  patrono  do
autor/apelante. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelações  Cíveis
interpostas  por  José  Alberto  Araújo  de  Farias  e  pelo  Estado  da  Paraíba,
respectivamente, buscando a reforma da  sentença (fls. 46/49) prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que

1RE 830962 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014.



julgou parcialmente procedente  a Ação de Cobrança ajuizada pelo primeiro
apelante,  reconhecendo a nulidade do contrato de trabalho especificado na
inicial  e  condenando  o  promovido/  segundo  apelante  ao  pagamento  do
depósito  do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao
período de 03/11/2011 a 01/07/2012, corrigido pelo INPC e acrescido de juros
de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a serem apurados em
liquidação  de  sentença.  Condenou,  ainda,  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante (fls. 50/59), José Alberto Araújo de Farias,
alega violação aos arts. 5º,  caput,  e 7º, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, ambos da
CF/88,  ao art. 5º e 461, ambos da CLT, ao princípio da isonomia, à Súmula 31
deste  Tribunal  Estadual  e,  por  fim,  ao  que  restou  decidido  no  RE  nº.
570.908/RN,  com  repercussão  geral  reconhecida  pelo  STF,  que  assentou
entendimento no sentido de que o servidor público tem direito ao pagamento do
valor correspondente às férias, acrescido do terço constitucional, ainda que não
gozadas. 

Requer, sob tais fundamentos, que seja reformada a sentença
a fim de que lhe sejam pagas as quantias correspondentes às férias vencidas e
de forma dobrada, além do terço constitucional. 

Aduz ainda que a aplicação da taxa de juros no percentual de
0,5% (meio por cento) é indevida, conforme precedente firmado no Resp. nº.
594.486, devendo ser reformada a sentença para aplicar-se o percentual de
1% (um por cento) ao mês. Assevera, por fim, ser necessária a elevação dos
honorários advocatícios, tendo em vista que os valores a serem recebidos pelo
autor serão ínfimos, o que redundará em irrisória verba sucumbencial. 

O segundo apelante, Estado da Paraíba, nas razões recursais
(fls. 35/37), aduz que não é devido o pagamento do valor referente ao FGTS,
pois  o  autor  foi  contratado  temporariamente,  não  sendo  estatutário  nem
celetista. 

Além disso, assevera que a contratação sem concurso público
gera  apenas  o  direito  ao  pagamento  de  salários,  sendo  necessária  a
declaração de inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90. 

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios, por
considerá-los excessivos, tendo em conta o pouco trabalho desenvolvido pelo
advogado do promovente. 

Com essas considerações, requer o provimento do apelo, a fim
de que seja indeferido o pedido de pagamento do FGTS ao autor e reduzida a
verba honorária para um percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa. 

Apesar  de  intimadas,  as  partes  não  apresentaram  as  suas
contrarrazões aos recursos (fl. 101-verso).

Às fls. 108/116, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento da apelação do Estado da Paraíba e pelo provimento parcial da
apelação do autor. Com relação ao reexame necessário, o Parquet opinou pelo
seu  provimento  parcial,  para  que  seja  aplicada  a  atualização  monetária



disposta na Lei nº. 9.494/97 apenas no momento da liquidação da sentença,
ante  a  pendência  de  modulação  dos  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei citada. 

É o relatório.

Decido.

José Alberto Araújo de Farias manejou a presente Ação de
Cobrança, em face do  Estado da Paraíba afirmando ter sido admitido pelo
ente público em novembro de 2011, permanecendo até julho de 2012, como
Agente Penitenciário pro tempore. Aduziu, outrossim, que nunca gozou férias,
nem tampouco fez jus ao  FGTS -  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
para  tanto,  pediu a condenação do promovido ao pagamento das referidas
verbas.

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedente em parte a pretensão disposta na inicial,  apenas para condenar o
promovido  ao  recolhimento  do  FGTS no  período  trabalhado,  condenando,
ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.  O autor, José
Alberto Araújo de Farias, sustentando a necessidade do pagamento referente
às férias vencidas e de forma dobrada, mais 1/3 (um terço) de férias e, ainda, a
aplicação dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e a
majoração dos honorários advocatícios. Por seu turno, o  Estado da Paraíba,
alega ser inexistente o direito do contratado ao recebimento do  FGTS, bem
como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

No caso em deslinde, a condenação se amolda às hipóteses do
art. 475 do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

CPC. Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público; 

II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
(art. 585, VI). [...]

Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face
dos recursos apelatórios aviados pelas partes litigantes, mas também por força
da remessa oficial.    



I – Da Apelação Cível interposta por José Alberto Araújo de
Farias:

O promovente  colacionou  a  documentação,  fls.  15/23,
demonstrando que manteve contrato de prestação de serviços com o Estado
da Paraíba, prestando serviço junto à Secretaria do Estado de Administração
Penitenciária no exercício da função de agente penitenciário.

Nos  termos  do  art.  37,  II  e  IX,  da  Constituição  Federal,  a
investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, autorizando, a contratação
temporária  de  servidores,  excepcionalmente,  para  suprir  necessidade
temporária de excepcional interesse público. Eis o preceptivo legal:

CF/88.  ART.  37,  II  -  a  investidura  em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de 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;  
[…]

§ 2º  -  A não observância  do disposto  nos incisos  II  e  III
implicará  a  nulidade  do  ato  e  a  punição  da  autoridade
responsável, nos termos da lei.

Em vista  disso,  a  contratação  do  autor  encontra-se  nula  de
pleno direito,  porquanto, ao tratar de situação fática não excepcionada nem
pela Constituição Federal nem pela lei infraconstitucional, incorreu em violação
ao art. 37, II, e §2º, acima citados.  

Resta clara a pretensão da Administração Pública de perpetuar
a ilegalidade consistente na ausência de concurso público para uma área de
atuação (segurança pública), por si só, apartada do conceito de “necessidade
temporária”,  justificando-se  equivocadamente,  para  tal  fim,  na  exceção
constitucional disposta no art. 37, IX (contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público), bem como
na exceção trazida pelo art.  12 da Lei Estadual nº. 5.391/1991 (contratação
sem  prévio  concurso  público  para  atender  necessidade  temporária  de
excepcional  interesse público),  situação com a qual  o  Poder  Judiciário  não
pode compactuar. 

Além disso, independente das contratações temporárias serem
regulares  ou  não,  o  Poder  Público  estará  obrigado  ao  pagamento  de
determinadas  verbas  salariais  àqueles  que  lhe  prestem  serviços,  ante  o
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. 

Diante da nulidade da contratação, resta a discussão sobre as
verbas daí decorrentes, as quais passo a examinar.

Com relação as férias, a Constituição Federal,  em seu art.
39, § 3º, estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos
constitucionais  assegurados  no  seu  art.  7º,  dentre  os  quais  o  direito  a



gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  1/3  (um terço)  a
mais do que o salário normal, ainda que declarado nulo o contrato.

Há, inclusive, entendimento sumulado desta Corte julgadora: 

Súmula nº 31 do TJ/PB - É direito do servidor público o
gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,
um terço a mais do que o salário normal.

A posição do STF é idêntica e reiterada:

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.(AI  767024  AgR,
Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,
julgado  em  13/03/2012,  PROCESSO  ELETRÔNICO
DJe-079 DIVULG 23-04-2012 PUBLIC 24-04-2012)

Ademais,  no  tocante  à  discussão  sobre  o  acréscimo  do
terço  constitucional,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgamento  de
Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN,  que  teve  Repercussão  Geral
reconhecida,  decidiu  que o  pagamento  do terço  constitucional  de  férias
não  depende  do  efetivo  gozo  desse  direito,   julgado  cuja  ementa
transcrevo abaixo:

DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO
COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS:  PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  DO
BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  LEI.
JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO  TRIBUNAL.
RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  O
direito individual às férias é adquirido após o período de
doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do
terço  constitucional  independente  do  exercício  desse
direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o
direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores
exonerados de cargos comissionados que não usufruíram
férias.  3.  O  não  pagamento  do  terço  constitucional
àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo
duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito
ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito



ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse
usufruído  das  férias  no  momento  correto. 4.  Recurso
extraordinário  não  provido.  (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) - negritei.

Igualmente, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
VERBA  RETIDA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
QUANTO  ÀS  FÉRIAS  DE  2006/2008
ACRESCIDAS  DO  TERÇO.  PAGAMENTO
DEVIDO.  DIREITO  ASSEGURADO  NA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ÔNUS  DA
FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  O
ADIMPLEMENTO  DOS  T ÍTULOS  PLEITEADOS.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC  E  DA
SÚMULA  N.  253  DO  STJ.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO  E  À
REMESSA  OFICIAL.   -  O d i re i to  às  fér ias  anua is
remuneradas  é  prev is to  no  ar t .  7º ,  inc iso  XVI I ,
da  Const i tu ição  Federa l ,  sendo  es te  confer ido
aos  serv idores  ocupantes  de  cargos  púb l icos
por  fo rça do ar t .  39 ,  §  3º  da  Le i  Maior .  Por tanto ,
no  momento  em  que  a  Admin is t ração  Púb l ica
impede  a  sua  f ru ição,  confere  ao  serv idor  o
an iqu i lamento  de  um  d i re i to  const i tuc iona l  que
lhe  fora  assegurado,  levando,  por  consegu in te ,
ao  enr iquec imento  sem  causa.  -  Segundo  o  ar t .
333,  inc iso  I I ,  do  CPC,  a legado  o  não
pagamento  das  fér ias  acresc idas  de  um  terço,
caber ia  ao  Munic íp io  a fas tar  o  d i re i to  da  autora ,
apresentando  documentos,  rec ibos  e  out ras
peças  que  a testem  a  efe t iva  cont rapres tação
pecun iár ia ,  o  que  não  se  v is lumbra  nos  autos .
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018376720108150351,  -  Não  possu i  - ,  Re la tor
DESA  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  D
FERREIRA ,  j .  em 15-01-2015)

Desse modo, resta clara a obrigação do Estado da Paraíba de
adimplir tanto as férias quanto o terço constitucional, excetuando-se a forma
dobrada, porquanto sendo o contrato nulo, não há que se falar em vínculo, não
encontrando  guarida  essa  última  pretensão  nem  na  Constituição  Federal,
tampouco na legislação que rege o contrato temporário/emergencial.  

I. I. Dos consectários legais:

O apelante/autor aduz ainda que a aplicação da taxa de juros
no  percentual  de  0,5%  (meio  por  cento)  é  indevida,  conforme  precedente



firmado no Resp. nº. 594.486, devendo ser reformada a sentença para aplicar-
se o percentual de 1% (um por cento) ao mês.

O  magistrado  a  quo  determinou  a  atualização  (correção
monetária) pelo INPC, mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.

De  fato, o  parâmetro  fixado  na  sentença  recorrida  estaria
correto se as verbas devidas (não atingidas pela prescrição) fossem referentes
ao período anterior à edição da Lei  nº  11.960/09, o que não se verifica na
hipótese dos autos.

Isso porque no aludido período, vigorava a redação do art. 1º-
F da Lei. 9.494/97, dada pela MP n. 2.180-35, que fixava os juros em 6% ao
ano ou, seja, 0,5% ano mês. Nesse sentido, segue orientação do STJ:

“Esta Corte Superior já firmou compreensão de
que nas condenações impostas em desfavor da
Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos,
os  juros  de  mora  deverão  incidir  sobre  o
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º
do Decreto-Lei 2.322/87, no período anterior à
publicação  da  MP  n.  2.180-35,  quando
passarão  à  taxa  de  0,5%  ao  mês  até  a
entrada em vigor da Lei 11.960/09 (v.g. AgRg
no AResp n.  401.578/RJ,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes  Maia,  Primeira  Turma,  julgado  em
18.11.2014, ainda pendente de publicação).2 

Diante desse cenário, deve ser afastada a pretensão recursal
quanto ao aumento do percentual da taxa de juros e, tendo em vista que este
feito também se submete ao reexame necessário, passo à análise ampla dos
consectários legais aplicados pela sentença recorrida3, respeitada a Súmula 45
do STJ.

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  a  partir  da
entrada em vigor da Lei nº  11.960/09, devem ser observados os parâmetros
fixados pelo seu art. 5º, que deu nova redação ao citado art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, passando a dispor in verbis: 

Nas  condenações  impostas  à  Fazenda
Pública,  independentemente  de  sua
natureza  e  para  fins  de  atualização
monetária,  remuneração  do  capital  e
compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices  oficiais  de  remuneração  básica  e

2 STJ - AgRg no REsp 1374960/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014.  
3 “Outrossim, o amplo efeito devolutivo da remessa necessária mitiga o princípio tantum devolutum
quantum appelatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente
impugnada no recurso de apelação pelo ente público.” (STJ, AgRg no REsp 1444360/SE, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)



juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança.
(grifei).

É bem verdade que, nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, o STF
decidiu  que o  referido  dispositivo,  ao  reproduzir  as  regras  da  EC nº  62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios, incorreu nos
mesmos vícios de juridicidade que inquinaram o art. 100, §12, da CF, razão
pela qual declarou a sua inconstitucionalidade por arrastamento.

Ocorre  que,  embora  a  Suprema  Corte  tenha  decidido  pela
declaração  de  inconstitucionalidade  por  arrastamento  do  Art.  5º  da  Lei
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  Art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  houve
pedidos de modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs nº 4.357 e
ADI nº 4.425, que ainda se encontram pendentes de julgamento.  

A  questão  relativa  aos  índices  a  serem  aplicados  para  a
correção monetária e juros moratórios contra a Fazenda Pública,  enquanto
não for  estabelecida a  modulação dos efeitos do julgamento daquelas
ADIs, chegou  ao  Supremo  Tribunal  Federal  mediante  a  Reclamação
Constitucional  nº  16.705,  manejada contra  decisão do Superior  Tribunal  de
Justiça, que, diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, afastou
de  imediato  a  aplicação  do  dispositivo  declarado  inconstitucional  por
arrastamento. 

No julgamento  da  referida  Reclamação,  o  Ministro  Luiz  Fux
decidiu pela procedência do pedido, para cassar o ato reclamado no ponto em
que abordou a referida questão, determinando que “os pagamentos devidos
pela Fazenda Pública sejam efetuados respeitada a sistemática anterior à
declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações, até que sejam
modulados seus efeitos”. 

Destarte,  mesmo  diante  da  supracitada  declaração  de
inconstitucionalidade, deve incidir, no caso dos autos, para fins de fixação dos
consectários  legais  das diferenças salariais  relativas  ao período posterior  à
entrada  em  vigor  da  Lei  nº  11.960/09,  o  disposto  no  art.  1ª-F  da  Lei  nº
9.494/97, com redação dada pelo art. 5º daquela Lei, haja vista ainda não ter
ocorrido a modulação dos efeitos do julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

I. II.  Dos honorários advocatícios:

Quando aos honorários advocatícios, o recorrente/autor pleiteia
a sua majoração, ao passo que o Estado da Paraíba requer a minoração da
verba  para  um percentual  inferior  a  10% (dez por  cento)  sobre  o  valor  da
causa. 

No caso dos autos, resta claro que a verba honorária comporta
a aplicação do § 4º do art. 20 do CPC, abaixo transcrito: 

CPC. Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários



advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos
casos em que o advogado funcionar em causa própria. […]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o
valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior.

Os honorários, portanto, devem ser fixados de acordo com a
apreciação  equitativa  do  juiz,  nos  termos  do  supracitado  §  4º,  devendo
observar os critérios acima expostos, de forma que o julgador deve analisar o
grau de zelo com que o causídico conduziu os interesses de seu cliente, a
complexidade da causa e o tempo despendido entre o seu início e término e,
por fim, o lugar de prestação do serviço.

Gize-se que a verba honorária, quando calculada com base no
§ 4º do art. 20 do CPC, não precisa obedecer aos limites percentuais do § 3º
do referido artigo, mas apenas atender aos mesmos critérios de apreciação,
podendo  ser  arbitrada  em  valor  nominal.  (REsp  1026995/RJ,  Rel.  Ministra
NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  10/03/2009,  DJe
25/03/2009)

Pois bem.

Quanto ao grau de zelo profissional,  verifica-se que os atos
processuais  praticados  pelo  procurador  na  defesa  dos  interesses  do  seu
mandatário revestiram-se de técnica e tempestividade adequadas.

No tocante ao lugar da prestação do serviço advocatício, não
foi necessário deslocamento por parte do advogado, visto que a demanda foi
processada na mesma Comarca em que possui escritório, conforme consta nos
autos (fl.02). 

Quanto à natureza e à complexidade da causa, não há maior
dificuldade nos debates jurídicos ora travados, ante a notória pacificação dos
temas no âmbito dos Tribunais Superiores e também neste Tribunal Estadual. 

Pode-se dizer, ainda, no que tange ao tempo exigido para o
deslinde  da  causa  que  o  julgamento  antecipado  da  lide,  tendo  em vista  a
dispensa de produção de provas pelas partes, efetivamente contribuiu para a
entrega do bem da vida pretendido em tempo razoável. 

Noutro giro,  quanto ao trabalho realizado pelo advogado do
autor,  vê-se que, ao contrário do que afirma o Estado da Paraíba em suas



razões  recursais,  houve  contestação  (fls.  26/36),  levantando  questões
rebatidas pelo advogado do autor em sede de impugnação à contestação (fls.
38/42), o que demandou a atuação do causídico.

Ponderados  os  elementos  acima  em  cotejo  com  as
circunstâncias dos autos, considero que a fixação dos honorários na instância
inferior deve ser mantida, porque restaram atendidos todos os critérios legais e
jurisprudenciais  atinentes  à  retribuição  pecuniária  pelo  labor  do  patrono  do
autor/apelante. 

Impõe-se,  assim,  a  manutenção  da  sentença  no  que  diz
respeito aos honorários advocatícios a serem suportados pelo vencido (Estado
da Paraíba).

Forte nessas razões, cumpre prover parcialmente, em decisão
monocrática,  o recurso do autor e a remessa necessária, considerando que,
apesar de não acolhido o pedido de majoração dos honorários de advogado,
tanto a matéria de fundo (direito ao pagamento das férias acrescidas do terço
constitucional), quanto  o ponto relativo aos consectários legais encontram-se,
na decisão recorrida, em confronto com a jurisprudência do STF, conjuntura
que nos permite aplicar o art. 557, §1º, do Código de Processo Civil  e a Súmula
253 do STJ.

II – Da Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba:

Prosseguindo, quanto ao recurso do  Estado da Paraíba,  as
teses recursais levantadas são:  a)  inexistência do direito ao recebimento do
FGTS, pois, sob a ótica do apelante, a contratação sem concurso público gera
apenas o direito ao pagamento de salários, sendo necessária a declaração de
inconstitucionalidade  do  art.  19-A  da  Lei  nº.  8.036/90;  b) necessidade  de
redução dos honorários advocatícios, por considerá-los excessivos, tendo em
conta o pouco trabalho desenvolvido pelo advogado do promovente.

É  importante  ressaltar,  de  logo,  que,  em  que  pese  as
alegações tangidas nas razões recursais, entendo que a decisão de primeiro
grau não merece reparo neste aspecto, pois, de acordo com o posicionamento
firmado  no  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  do  Recurso
Extraordinário  nº  596.478/RR  (Tema  191  -  Recolhimento  de  FGTS  na
contratação de servidor  público  sem a prévia  aprovação em concurso
público),  sob  o  regime da  repercussão  geral,  é  devido  o  recolhimento  do
FGTS, na hipótese de admissão de pessoal pela Administração Pública, sem a
realização de concurso público.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado, no qual o STF
também declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90:

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

Ainda:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  SERVIÇO  PÚBLICO  –
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO  –
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO  –
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO
ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO
AO  DEPÓSITO  DO  FGTS  –  ORIENTAÇÃO  QUE
PREVALECE  NO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM
RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO
GERAL,  DO  RE  596.478/RR  –  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO. (RE 752206 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  29/10/2013,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-244  DIVULG  11-12-2013
PUBLIC 12-12-2013)

Dirimindo  quaisquer  dúvidas  acerca  da  matéria,  o  STF,
reafirmando  interpretação  firmada  no  RE  596.478/RG,  afirmou  que
especificamente em relação aos servidores temporários é devido o FGTS
quando  há  declaração  de  nulidade  do  contrato  firmado  com  a
Administração Pública. Veja-se o ementário:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  NULIDADE.  DIREITO AO DEPÓSITO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.  O Fundo  de Garantia  do
Tempo  de  Serviço  -  FGTS  é  devido  aos  servidores
temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade
do contrato firmado com a Administração Pública, consoante
decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-
RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:  “REEXAME
NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  -  PRAZO  SUPERIOR  AO  ADMITIDO  NA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS
-  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO  -  PRECEDENTE  DO
STF.”  3.  Agravo  regimental  DESPROVIDO.(RE  830962



AgR, Relator(a):   Min.  LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em  11/11/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-231
DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já
exarado  sob o  rito  dos recursos  repetitivos,  bem como sumulado por
essa Corte:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.  NULIDADE  DE
CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO  AO  LEVANTAMENTO  DOS  SALDOS
FUNDIÁRIOS.  CITAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
MOSSORÓ/RN.  CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS  DISPOSITIVOS  VIOLADOS.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF.
1.  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 ao FGTS.
2.  Precedentes  do  STJ:  REsp  863.453/RN,  Rel.  Ministra
Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJ  12.11.2007;  REsp
892.451/RN, Segunda Turma, Rel.
Min.  João  Otávio  de  Noronha,  DJ  de  25.04.2007;  REsp
877.882/RN, Segunda Turma, Rel.  Min. Humberto Martins,
DJ de 28.02.2007; REsp 827.287/RN, Primeira Turma, Rel.
Min.  José  Delgado,  DJ  de  26.06.2006;  REsp  892719/RN,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
13.03.2007, DJe 02.06.2008.[...]
8.  Não há litisconsórcio passivo entre o ex-empregador (o
Município)  e a Caixa Econômica Federal  -  CEF,  uma vez
que, realizados os depósitos, o empregador não mais detém
a titularidade sobre os valores depositados, que passam a
integrar  o  patrimônio  dos  fundistas.  Na  qualidade  de
operadora do Fundo, somente a CEF tem legitimidade para
integrar  o  pólo  passivo  da relação processual,  pois  ser  a
única responsável pela administração das contas vinculadas
do FGTS, a teor da Súmula 82, do Egrégio STJ (Precedente:
REsp  819.822/RN,  Rel.  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 19.06.2007,  DJ 29.06.2007 p.
496).  9.  A  Corte,  em  hipóteses  semelhantes,  ressalva  o
direito  da  CEF  ao  regresso,  sem  prejudicar  o  direito  do
empregado  (Precedente:  REsp  897043/RN,  Rel.  Ministra



Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03.05.2007, DJ
11.05.2007  p.  392).  Recurso  especial  parcialmente
conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp  1110848/RN,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)

SÚMULA 466/STJ.  O titular  da conta  vinculada ao FGTS
tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado
nulo  seu  contrato  de  trabalho  por  ausência  de  prévia
aprovação em concurso público.  (Súmula  466,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE
CONTRATO  DE  TRABALHO  POR  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO.  FGTS.  DIREITO  AO
LEVANTAMENTO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  POR
RECURSO  REPETITIVO  JULGADO  PELA  PRIMEIRA
SEÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA
JULGAR  FEITOS  DESTA  NATUREZA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.  1.  A
jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de  admitir  a
liberação do saldo do FGTS em favor do titular que teve seu
contrato de trabalho declarado nulo por inobservância do art.
37,  II,  da  CF/1988. 2.  Entendimento  acima ratificado pela
Primeira  Seção  deste  Tribunal,  ao  julgar  o  REsp
1.110.848/RN, mediante a sistemática prevista no art. 543-C
do CPC (recursos repetitivos). 3. Tanto o STF quanto o STJ
já firmaram entendimento quanto à competência da Justiça
Comum para processar e julgar as causas instauradas entre
o  Poder  Público  e  seus  servidores  submetidos  a  regime
especial  disciplinado por lei  local editada antes ou após a
Constituição Republicana de 1988. […] 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp
1201584/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  14/12/2010,  DJe
08/02/2011) 

Portanto, ando bem o magistrado singular nesse aspecto, não
merecendo reparo a sentença quanto ao acolhimento da súplica referente ao
pagamento do FGTS ao autor.

Registre-se que o pleito recursal do Estado da Paraíba pela
redução dos honorários advocatícios, por considerá-los excessivos, tendo em
conta  o  pouco  trabalho  desenvolvido  pelo  advogado  do  promovente,  já  foi
rechaçado alhures,  mantendo-se o  valor  corretamente  fixado pela  sentença
recorrida.



Assim, estando o recurso do Estado da Paraíba em confronto
com a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores  e  deste  Tribunal
quanto ao cabimento do depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador,
ainda que declarado nulo o contrato com a Administração Pública, prescinde-se
do exame do recurso  da Edilidade pelo  órgão colegiado,  sendo o  caso de
negativa de seguimento, nos termos do art.  557, caput,  CPC,  que, à luz da
súmula 253 do STJ, também se aplica ao reexame necessário: 

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§1o-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior,  o relator poderá dar provimento
ao recurso. 

Súmula 253 STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.  

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DO
ESTADO DA PARAÍBA e DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO
AUTOR E À REMESSA NECESSÁRIA,  CONDENANDO O ENTE ESTATAL
AO  PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL,  À EXCEÇÃO DA FORMA DOBRADA,  no período do
contrato (03/11/2011 a 01/07/2012), respeitada a prescrição quinquenal.

Determino,  ainda,  que  os  consectários  legais  sejam
calculados com base no disposto no art.  1ª-F da Lei  nº  9.494/97,  com
redação dada pelo art.  5º Lei  nº.  11.960/09,  por se tratar de diferenças
salariais  relativas  ao  período  posterior  à  entrada  em  vigor  da  Lei
derrogadora.

P. I.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2014.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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	Inconformadas, ambas as partes recorreram. O autor, José Alberto Araújo de Farias, sustentando a necessidade do pagamento referente às férias vencidas e de forma dobrada, mais 1/3 (um terço) de férias e, ainda, a aplicação dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e a majoração dos honorários advocatícios. Por seu turno, o Estado da Paraíba, alega ser inexistente o direito do contratado ao recebimento do FGTS, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

