
AP n. 0000212-10.2015.815.0161                                                                                                            1

Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000212-10.2015.815.0161
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Cuité
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Antônio Lima da Silva 
ADVOGADO: Roseno de Lima Sousa    
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Jaqueline Lopes de Alencar

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  1. PRELIMINAR
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  DIALETICIDADE.  RAZÕES
DO  APELO  QUE  ENFRENTAM  OS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO.  2. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE.  DIREITO  AO  FGTS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
PRECEDENTES  DO STF  EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
DANO  MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REPARAÇÃO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL,  NOS TERMOS
DO ART. 932, INCISO V, ALÍNEA “B”, DO CPC/2015.

1. Inexiste  violação  ao  princípio  da  dialeticidade  quando  as
razões recursais enfrentam todos os fundamentos da sentença.

2. 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  nº  596478,
Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/Acórdão o 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).
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3. Do  TJPB:  “O  prazo  prescricional,  para  a  cobrança  dos
recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é
quinquenal,  consoante  recente  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal.”  (APeRO  nº  0001521-05.2010.815.0141,
Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, publicação:
DJPB 04.12.2015).

4. Não há falar em reparação por danos morais se não estão
presentes  os  elementos  caracterizadores  da  responsabilidade
civil. 

5. Provimento parcial.

Vistos etc.

ANTÔNIO LIMA DA SILVA ajuizou ação de cobrança c/c danos
morais contra o ESTADO DA PARAÍBA, alegando que foi contratado, sem
concurso, para o cargo de Porteiro, “prestando serviço” de 01/07/1992 a
04/09/2013, na Escola Estadual “Orlando Venâncio dos Santos”, em Cuité.

Na petição inicial formulou os seguintes pedidos: (1) FGTS no
percentual de 8% no período de 01/07/1992 a 04/09/2013 e seu reflexo
no 13º salário; (2) pagamento da multa de 40% do FGTS; (3) indenização
por dano moral em virtude do tempo que trabalhou e das consequências
pela perda do emprego; (4) salários retidos dos meses de julho e agosto
de 2013. 

O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuité julgou improcedente
o pleito inicial, por meio da sentença de f. 87/88v, assim ementada:

AÇÃO  DE  COBRANÇA. Prejudicial  de  Mérito.  Prescrição.
Reconhecimento  em  parte.  Cobrança  de  FGTS.  Servidor  contrato
temporário. Regime Estatutário. FGTS. Impossibilidade. Dano Moral.
Não caracterizado. Indeferimento da petição inicial.  Improcedência
do pedido.

 - O FGTS tem natureza trabalhista, portanto não faz jus a percepção
destas, pois o promovente, era porteiro servidor público estadual tem
relação laboral de natureza estatutária, nos termos do art. 39, caput,
da nossa Constituição.

Em sua  apelação (f. 89/92) o autor  busca a condenação do
Estado da Paraíba, alegando que faz jus ao FGTS e à indenização por dano
moral resultante do contrato de trabalho. 
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Nas contrarrazões (f. 98/114) o Estado da Paraíba alega, em
preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, a nulidade do
contrato de trabalho,  efetuado sem concurso público, não gerando outro
efeito, senão o saldo de salário, se existente.

Parecer Ministerial sem manifestação de mérito (f. 118).

É o relatório.

DECIDO.

PRELIMINARMENTE

Inicialmente, cumpre examinar a alegada ausência de requisito
de admissibilidade recursal, arguida em sede de contrarrazões, a qual, de
logo, vislumbro não merecer guarida, pois não houve ofensa ao princípio
da dialeticidade, haja vista as razões recursais terem enfrentando, ainda
que de forma suscinta, os fundamentos da sentença hostilizada.

Por tais razões, sem maiores delongas, rejeito a preliminar.

MÉRITO 

A exordial narra que o autor foi contratado como prestador de
serviço (função de Porteiro). Contudo,  alega  que deixou de receber  (1)
FGTS no percentual de 8% no período de 01/07/1992 a 04/09/2013, e seu
reflexo no 13º salário; (2) pagamento de multa de 40% sobre o FGTS; (3)
indenização por dano moral em virtude do tempo que trabalhou e das
consequências pela perda do emprego e (4) salários retidos dos meses de
julho e agosto de 2013. 

A sentença foi de improcedência do pleito exordial. No recurso,
o autor alega que faz jus ao FGTS e à indenização por moral,  resultante
do contrato de trabalho firmado com a administração pública ser nulo.

Entendo que o apelo merece acolhimento parcial. 

Conforme  demonstrado  nos  autos,  o  ingresso  do  autor  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.
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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; […].

O referido comando é expresso no sentido de que a investidura
em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação 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 e de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Desse modo, verifica-se que a contratação deu-se sem prévio
concurso público, para o exercício de atividade permanente (Porteiro), e
não  temporária,  o  que,  por  si  só,  desnatura  a  ideia  de  necessidade
temporária decorrente da contratação por excepcional interesse público, e
torna o contrato nulo. Desse modo, a contratação não se enquadra nas
duas exceções mencionadas e, em razão disso, está eivada de nulidade,
nos termos do art. 37, § 2º, da nossa Carta Magna.

Nesse cenário, a renovação sucessiva do contrato com o autor,
que se estendeu por quase 20 vinte anos, conforme contracheques de f.
12/85, foi feita sem amparo legal, sendo indiscutível sua nulidade.

Dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em sede
de repercussão geral, já decidiu que os contratados a título temporário
cujos vínculos tenham sido  declarados nulos têm direito ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

Vejamos os seguintes precedentes:

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
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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.  (STF  -  RE  nº  596478,  Relatora:  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator  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).

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito
Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito
ao  recebimento  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço.
Repercussão  geral  reconhecida.  Precedentes.  1.  O  Plenário  da
Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o
acórdão  o  Ministro  Dias  Toffoli,  concluiu  que,  “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”.  2.  Essa  orientação  se  aplica
também  aos  contratos  temporários  declarados  nulos,
consoante  entendimento  de  ambas  as  Turmas. 3.  Agravo
regimental  não  provido.  (ARE  867655  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em  04/08/2015,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015)

Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Direito
Administrativo.  Contratação  temporária.  Direito  ao
recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3.
Contrato  por  tempo  indeterminado  e  inexistência  de
excepcional  interesse  público.  Nulidade  do  contrato.  4.
Efeitos  jurídicos:  pagamento  do  saldo  salarial  e
levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do
acórdão  Dias  Toffoli,  e  RE-RG  705.140,  rel.  min.  Teori
Zavascki. 5.  Aplicabilidade  dessa  orientação  jurisprudencial  aos
casos  de  contratação  em  caráter  temporário  pela  Administração
Pública.  Precedentes.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (RE  nº  863.125/MG-AgR,  Relator  o  Ministro  Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/5/2015).

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
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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 nº 830.962/MG-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/11/14).

De outro lado, quanto ao prazo prescricional para cobrança do
FGTS,  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal,  após  reconhecer  a
existência de  repercussão geral da questão constitucional igualmente
versada na presente causa, julgou o ARE 709.212/DF, Rel. Min. GILMAR
MENDES,  nele  proferindo  decisão  consubstanciada  em  acórdão  assim
ementado:

“Recurso  extraordinário.  Direito  do Trabalho.  Fundo de Garantia
por  Tempo  de  Serviço  (FGTS).  Cobrança  de  valores  não
pagos.  Prazo  prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,
XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior
sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, §
5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo
Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação
dos efeitos  da decisão.  Art.  27 da Lei  9.868/1999.  Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos ‘ex nunc’. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.” 

No mesmo tom, transcrevo acórdão desta Corte:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
COBRANÇA  DO  FGTS  E  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
CONDENAÇÃO DA EDILIDADE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESDE
A CONTRATAÇÃO DA SERVIDORA PELA EDILIDADE E ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE AFASTADO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO PEDIDO.
REMESSA  NECESSÁRIA.  SERVIDORA  SUBMETIDA  A  CONTRAÇÃO
INICIAL  SEM  PRÉVIO  CONCURSO  PÚBLICO.  NULIDADE  DO
CONTRATO.  DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL PARA COBRANÇA DO FGTS.  PRECEDENTES DO STF.
DIREITO  AO  RECOLHIMENTO  DO  FGTS  REFERENTE  AOS  CINCO
ANOS  ANTERIORES  A  TRANSMUDAÇÃO  DO  REGIME  JURÍDICO.
REFORMA DA SENTENÇA.  PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. O
Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento  do  Recurso
Extraordinário  nº 596.478/RR, sob o regime de repercussão geral,
consolidou o entendimento, segundo o qual é devido o recolhimento
do FGTS -Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na hipótese de
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admissão de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de
concurso público.  O prazo prescricional,  para a cobrança dos
recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é
quinquenal,  consoante  recente  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal.  [...]  (APeRO  nº  0001521-05.2010.815.0141,
ORIGEM:  1ª  Vara  de  Catolé  do  Rocha,  RELATOR:  Des.  Saulo
Henriques de Sá E Benevides, DJPB 04.12.2015).

Nesse contexto, merece prosperar o pleito autoral, posto que o
contrato de prestação de serviços com o Estado da Paraíba se deu sem
submissão a concurso público e foi prorrogado ao longo do tempo.

Assim, tendo o apelante prestado serviço com continuidade por
vários anos suas expectativas merecem proteção, pois não contribuiu para
a  ilegalidade.  Eventual  responsabilização  deve  recair  sobre  os  agentes
públicos que as praticaram, não havendo que se punir os contratados de
boa-fé. 

Neste particular, a renovação sucessiva do contrato inicialmente
celebrado com o autor/apelante foi feita sem amparo legal, de modo que
é indiscutível  a  sua  nulidade.  Portanto,  faz  jus  ao  FGTS,  respeitada  a
prescrição quinquenal. Logo, não estão fulminadas as parcelas relativas
aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (18/03/2015 - f.
86), levando em consideração a data de extinção do contrato (04/09/2013
f. 06), de modo que tem direito ao FGTS de 18/03/2011 a 04/09/2013. 

Com relação ao dano moral, embora encontre amparo jurídico
(art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e art. 186 do Código Civil/2002), a
situação retratada nos autos não enseja a reparação pretendida, uma vez
que não  estão presentes os elementos ensejadores da responsabilidade
civil. 

Como é cediço, o dano moral decorre de ato que, pela carga de
ilicitude ou injustiça, provoca indubitável violação ao direito da parte, de
sorte a atingir seu patrimônio psíquico, subjetivo ou emocional. O caso em
tela, de contratação manifestamente nula,  não foi capaz de gerar abalo
emocional capaz de afrontar o direito de personalidade do autor, apto a
implicar dano moral indenizável.

Ante  o  exposto, dou  provimento  parcial  ao  apelo para,
declarando nulo o contrato de prestação de serviço entre os litigantes,
reconhecer  o  direito  do  autor/apelante,  apenas  e  tão  somente,  à
percepção do FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal, o que
faço nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015.

Por conseguinte, condeno o Estado da Paraíba ao pagamento
dos  honorários advocatícios,  os quais fixo em 10% (dez por cento)
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sobre o valor da condenação, observando o disposto no art.  85, § 3º,
inciso I, do CPC/2015; isento-o do pagamento das custas, uma vez que o
recorrente não as recolheu, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 13 de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator


