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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 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

REEXAME NECESSÁRIO N. 0000290-03.2014.815.0981
JUÍZO RECORRENTE: 1ª Vara Mista da Comarca de Queimadas
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
RECORRIDA: Maitê Rodanta Costa de Sousa
ADVOGADO: Manoel Félix Neto
INTERESSADO: Município de Queimadas
ADVOGADO: Márcio Maciel Bandeira

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO.
COBRANÇA DE  VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS E FGTS.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO
PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM  SEDE  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  DIREITO  AO  FGTS.  PROVIMENTO
PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO.

- Do STF: “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”. (RE 705140, Relator: Ministro
TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  28/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, MÉRITO, DJe-
217, DIVULG 04-11-2014, PUBLIC 05- 11-2014).

Vistos etc.

MAITÊ RODANTA COSTA DE SOUSA ajuizou  ação de cobrança
em face do MUNICÍPIO DE QUEIMADAS alegando que foi contratada em
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01/03/2012, para exercer a função de Professora, sem concurso público, e
afastada em 01/12/2012.

 
Na petição inicial a autora requereu estabilidade gestacional;

décimo terceiro; férias e FGTS acrescido da multa de 40%.

Na contestação (f. 19/21), o Município alega que a autora foi
sua servidora, exercendo o cargo de “Professora da EJA” de 01/03/2012 a
01/12/2012, bem como que engravidou após o término do contrato, pois a
criança nasceu em 08/09/2013. Requereu a improcedência da inicial.

Sobreveio  sentença (f.  44/45)  do Juiz  da 1ª Vara Mista  da
Comarca de Queimadas, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“[…]  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  OS  PEDIDOS,  para
condenar o MUNICÍPIO DE QUEIMADAS a pagar à autora MAITÊ
RODANTA  COSTA  DE  SOUSA  valores  à  título  de  13 o salário
proporcional  e  férias  proporcionais  ao  período  laborado
compreendido entre 01/03/2012 e 01/12/2012 e os valores dos
depósitos  que  deveriam  ter  sido  efetuados  no  Fundo  de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço  durante  o  citado  interstício,
corrigidos a partir da citação, nos termos do art. 1 o-F, da Lei nº
9.494/1997.  Condeno  ainda o  Município  réu ao pagamento  de
honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento), sobre o
valor da condenação. Sem custas, em face do que prevê o art.
29 da Lei Estadual nº. 5.672/92.”

Não reconheceu direito à estabilidade provisória em razão
de período gestacional. 

Inexistiu recurso voluntário (certidão, f. 46v).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 50/52).
 
É o relatório.

DECIDO.

De início, importa destacar que, nos termos da Súmula 45
do STJ, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão sem interposição
de recurso, a condenação do ente público não pode ser agravada.

Portanto, o alcance do reexame necessário restringe-
se à análise da condenação ao pagamento do décimo terceiro
salário, das férias e do FGTS, no período de 03/2012 a 12/2012,
nos termos estabelecidos pelo Juiz de base na sentença.  O  vínculo
de  trabalho entre as partes restou demonstrado nos autos (f. 12).
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A nossa Carta Magna, embora estabeleça que a investidura em
cargo  ou  emprego  público  depende  de  prévia  aprovação  em concurso
público, autoriza, excepcionalmente, contratação temporária de servidores
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
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:
[...]
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.

Verifica-se que a contratação da autora  não se enquadra nas
exceções mencionadas. E, em razão disso, esta eivada de nulidade, nos
termos do art. 37, § 2º, da Carta Magna, como já reconheceu o juiz.

A contratação da autora deu-se sem a prévia aprovação em
concurso público para o exercício de uma atividade permanente e não
temporária, o que, por si só, desnatura a ideia de necessidade temporária
decorrente da contratação por excepcional interesse público, o que torna o
contrato nulo.

Ocorre que,  embora seja nulo o contrato, a Administração
não pode obter benefícios ilegítimos, havendo de garantir-se o benefício
da contraprestação pecuniária correspondente ao trabalho efetivamente
desempenhado pelo seu servidor.

No caso sob exame, de um lado defende-se a plena aplicação
das normas trabalhistas, tais como o décimo terceiro. De outro, busca-se a
observância do FGTS e da contraprestação pecuniária pelo trabalho que
foi prestado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990,
introduzido pela Medida Provisória n. 2.164-41/2001, mesmo quando for
declarado nulo o contrato de trabalho, em razão do art. 37 da Constituição
Federal,  é  devida a  quantia  correspondente aos  salários pelos  serviços
efetivamente prestados e, quando for o caso, é possível o levantamento
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do depósito do FGTS.

Isso  porque  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  que  diz
respeito aos direitos dos servidores contratados pela Administração
Pública sem prévia aprovação em concurso público, após reconhecer
a  repercussão  geral da  matéria,  decidiu  que  tais  contratações
irregulares não geram quaisquer vínculos jurídicos válidos  , a não ser
o  direito  ao  percebimento  dos  salários  referentes  aos  dias
trabalhados e ao depósito de FGTS. 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
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:  Ministro  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
28/08/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL -
MÉRITO, DJe-217, DIVULG 04-11-2014, PUBLIC 05-11-2014).

Nesse sentido, colaciono precedente  desta Corte,  igualmente
ajuizado em face do Município de Queimadas:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
CONTRATO NULO POR AFRONTA AO ARTIGO 37,  II,  CF.  SALÁRIO
RETIDO,  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  1/3  E  13º  SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE
REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS.  APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART.  543-B,  §  3º,  DO  CPC.  PAGAMENTO  APENAS  DO  SALDO
SALARIAL.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
RETIFICAÇÃO.  NECESSIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  PELO  ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, DATA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
1º-F,  DA LEI  Nº  9.494/97,  COM A  REDAÇÃO DADA PELA  LEI  Nº
11.960/09. APLICAÇÃO DO IPCA-E NO PERÍODO POSTERIOR. JUROS
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DE  MORA.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  QUE
ATINGIU  SOMENTE  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS.  UTILIZAÇÃO  DO
ÍNDICE DE CADERNETA DE POUPANÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA.  -  Conforme  o  entendimento  do  STF  no  Recurso
Extraordinário  nº  705.140,  tramitado  no  regime  de  recursos
repetitivos (543-B, CPC), são nulas as contratações de pessoal pela
Administração Pública sem a observância das normas referentes à
indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso  público,  não
gerando  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
(ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  nº  0000909-98.2012.815.0981,
Relator: Des. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 04-04-2016). 

Assim, em razão da irregularidade da contratação, encontra-se
pacífico no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte o entendimento de
que a autora não faz jus aos valores correspondentes ao décimo
terceiro salário e férias, permanecendo, tão somente, a determinação
quanto ao depósito dos valores que deveriam ter sido efetuados no FGTS
durante o interstício supracitado. 

Isso posto e com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do
CPC/2015, dou  provimento  parcial  ao  reexame  necessário ,
para reformar a sentença sob exame e julgar improcedente o pedido
de pagamento do décimo terceiro  salário  e  das férias,  mantendo-a
em relação ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do
período da prestação laboral.

Considerando que as partes foram vencedoras e vencidas e
ainda,  observando  a  modificação  parcial  do  julgado,  condeno os
litigantes ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, já
fixados  na  sentença  –  10%  sobre  o  valor  da  condenação  –,  na
proporção  de  50% para  cada  parte,  admitindo-se  a  compensação
nos termos da Súmula 306 do STJ, observando, quanto à autora, a
regra do art. 12 da Lei nº 1.060/50, e a isenção da Edilidade quanto
às custas.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 13 de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA 
Relator


