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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça 
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO N. 0001912-63.2012.815.0181
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Paulo Renato Guedes Bezerra
APELADA: Ana Patrícia dos Santos Silva
ADVOGADO: Júlio César Nunes da Silva (OAB/PB 18.798)
JUÍZO REMETENTE: 4ª Vara da Comarca de Guarabira

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA
DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL DE “PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO”.  EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA  ACESSIBILIDADE  DOS  CARGOS  PÚBLICOS  MEDIANTE
CONCURSO.  ART.  37,  INCISO  IX,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA.  CONTRATAÇÃO  QUE  FOI  PRORROGADA  POR
VÁRIOS  ANOS.  VINCULAÇÃO.  DIREITOS  ASSEGURADOS  NA
CARTA MAGNA - ART. 37, INCISO II.  SALÁRIO INFERIOR AO
MÍNIMO LEGAL. PERCEPÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS.  VIOLAÇÃO
DO ART. 39, § 3º C/C O ART. 7º, IV E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO SALDO DE
SALÁRIO.  PRECEDENTES  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESPROVIMENTO.

1. Do STF em Repercussão Geral: “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.”  (RE  n.  596478,
Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/Acórdão o Min. DIAS
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,  DJe-040
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DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01
PP-00068).

2. O Poder Público, em razão do que dispõe o art. 7º, inciso IV,
da  Constituição  Federal,  tem  obrigação  de  remunerar  seus
servidores públicos com piso nunca inferior ao salário-mínimo
legal.

3. Desprovimento dos recursos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
reexame necessário e à apelação cível.

ANA  PATRÍCIA  DOS  SANTOS  CASSIANO  ajuizou  ação  de
cobrança contra  o  ESTADO DA  PARAÍBA,  alegando  que  foi  contratada
como “Prestadora de Serviço” no período de 2006 a julho de 2009.

Na petição inicial a autora formulou pedidos de pagamento (1)
de férias proporcionais dobradas acrescidas de 1/3; (2) décimo terceiro de
2006 a 2007; (3) adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o
valor  da  condenação  (4)  e  dos  valores  referentes  a  não  integralidade
salarial dos meses de abril de 2005 a julho de 2009.

 O  Juiz  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira  julgou  o
pedido  exordial  parcialmente  procedente,  condenando o  promovido
ao  pagamento  da  diferença  entre  a  remuneração  recebida  pela
autora  e  o  valor  do  salário  mínimo  vigente  na  data  de  cada
pagamento, observado o período de 01/05/2005 a 03/07/2009, com
os  acréscimos  legais,  reconhecendo  a  sucumbência  recíproca  (f.
201/204 - sentença). 

Irresignado, o Estado da Paraíba apelou pugnando pela
reforma da sentença, para julgar-se improcedente o pedido exordial,
sob o argumento de que a autora/apelada não tem direito às verbas
reclamadas, uma vez que não prestou concurso público, sendo nulo
o contrato de trabalho, não gerando qualquer efeito (f. 205/210). 
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Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 212/216).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 223).

É o relatório.

      VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
          Relator

A controvérsia gira em torno de saber se a autora faz jus à
diferença salarial referente ao período de 01/05/2005 a 03/07/2009 em
que prestou serviço para o demandado.

O Estado da Paraíba, na apelação, sustentou que o ingresso da
autora nos quadros da Administração não se deu por concurso público, o
que afronta a Constituição Federal e, por isso, não produz nenhum efeito.

É de notória ilegalidade a situação de servidor contratado que
presta serviços e não recebe suas verbas remuneratórias, o que acarreta o
enriquecimento  indevido  da  Administração  Pública,  face  à  ausência  de
retribuição pecuniária diante do trabalho prestado.

Conforme demonstrado no processo, o ingresso da autora nos
quadros da Administração Pública não se deu por concurso público, o
que afronta a Constituição Federal.  Por conseguinte, os atos nulos não
geram direitos, devendo a Administração ou até o Poder Judiciário anular
o contrato. 

A Constituição Federal estabelece como regra a obrigatoriedade
de realização de concurso público para a admissão de pessoal no serviço
público,  bem como as duas únicas hipóteses de exceção a essa regra.
Vejamos:

Art.  37.  A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]
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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;

[...]

IX  -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público; […].

O referido comando é expresso no sentido de que a investidura
em cargo ou em 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 na lei,
com  a  ressalva  dos  cargos  em  comissão,  declarados  em  lei  de  livre
nomeação e exoneração. 

Desse  modo,  a  contratação da  autora/apelada  não  se
enquadra nas duas exceções mencionadas. Em razão disso, está eivada
de nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da Carta Magna.

Nesse cenário, a renovação sucessiva do contrato com a autora,
que se estendeu por mais de 04 (quatro) anos, conforme os documentos
de f. 13/15, foi feita sem amparo legal, sendo indiscutível sua nulidade,
como bem reconheceu o juiz na sentença, que não comporta modificação.

Contudo,  conforme entendimento  consolidado  nos  Tribunais
Superiores e nesta Corte de Justiça, tem direito ao saldo de salário e ao
depósito  do  FGTS  o  trabalhador  que  teve  seu  contrato  de  trabalho
declarado nulo em razão do descumprimento da norma constitucional que
requer a necessidade de prévia aprovação em concurso público para a
nomeação ao cargo. 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal,  em sede de
repercussão geral, firmou orientação jurisprudencial, senão vejamos:

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
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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.1 

Assim, seguindo a linha de entendimento do STF, tratando-se
de contratação precária, ou seja, aquela realizada sem a observância das
normas  legais,  persiste  apenas  o  direito  à  percepção  dos  salários
referentes  ao  período  trabalhado e ao  levantamento  dos  depósitos  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

In casu, decidiu  corretamente  o Juiz de base  ao determinar o
pagamento da diferença salarial (01/05/2005 a 03/07/2009), levando-se
em consideração que o salário mínimo legal é devido.

Com efeito, o art. 7º, caput, e inciso IV, da Constituição Federal
asseguram a percepção, por todos os trabalhadores, de salário mínimo,
fixado em lei. Vejamos: 

Art.  7º.  São direitos  dos trabalhadores  urbanos e  rurais,  além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender  as  necessidades  vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com
moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,
transporte  e  previdência  social,  com reajustes  periódicos  que  lhe
preservem o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  sua  vinculação  para
qualquer fim.

Nesse contexto, a Constituição Federal estabelece que nenhum
salário será inferior ao mínimo nacional. Desse modo, tendo essa norma
caráter principiológico, sua extensão serve como interpretação às demais

1 RE 705140, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, Acórdão Eletrônico
DJe-217, Publicação 05/11/2014.
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do nosso ordenamento jurídico. Assim, entendo que a remuneração dos
servidores públicos (latu sensu) nunca poderá ser inferior ao salário
mínimo nacional. No presente caso, o vencimento percebido pela apelada
nos anos de 2006 a 2009 era inferior ao salário mínimo e, por isso, afronta
a norma constitucional, devendo-lhe ser restituídas as diferenças salariais. 

Portanto, em determinados períodos, a remuneração da autora
correspondia tão-somente a um valor inferior ao salário mínimo, o que,
convenhamos, é ofensivo à norma constitucional. E, de forma reflexa, o
recebimento  de  salário  abaixo  do  mínimo afronta  o  princípio  da
dignidade da pessoa humana.

Como é sabença, o salário pago aos servidores públicos é o
amparo econômico à sua própria subsistência e a de seus familiares. Tem,
pois,  importância  fundamental  na  manutenção  da  sua  dignidade  como
trabalhador  e  como  ser  humano.  Tal  é  a  importância,  que  recebeu
regulação especial pela Lei Maior, como foi destacado acima.

Como o próprio nome sugere, o salário mínimo é o  quantum
mínimo que  um trabalhador  pode  receber  para  o  suprimento  de  suas
necessidades básicas,  não podendo receber uma quantidade menor do
que a estabelecida para atender aos ditames constitucionais.

O salário global do servidor é composto pelo vencimento base,
acrescido de gratificações, adicionais e vantagens. Essa totalidade nunca
poderá ser inferior ao salário mínimo, e não apenas o vencimento base,
destacado de forma isolada.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº 16, do Supremo
Tribunal Federal, prescreve que “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da
EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida
pelo servidor público.”

Compulsando os autos e de acordo com os documentos de fls.
13/15 (contracheques), vejo que a remuneração global da servidora não
correspondia ao salário mínimo nacional vigente  à  época, estando em
desconformidade com os artigos 7º, IV e 39, § 3º da Carta Magna, bem
como o enunciado sumular do STF. 

Ademais, o promovido não trouxe documentos que afastassem
as diferenças salariais  ou o período reclamado pela autora.  Assim, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, alegado
o  pagamento  de  salário  inferior  ao  mínimo  nacional,  caberia  ao  ente
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público afastar o direito da autora apresentando documentos e recibos
relativos  ao  adimplemento  na  forma  exigida  pela  Constituição  da
República, pois detém o controle dos documentos públicos. 

Na verdade, revela-se incontestável o direito da autora, que faz
jus às parcelas não adimplidas, pois não se pode negar a obrigatoriedade
da Administração de promover a contraprestação pecuniária. Portanto, não
é lícito esquivar-se de tal pagamento,  sob pena de locupletamento ilícito
dessa verba.

Diante  do  exposto,  nego  provimento  à  apelação  e  ao
reexame necessário, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS EDUARDO
LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 22
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                              Relator


