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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAIS.  NULIDADE
DA CONTRATAÇÃO.  PAGAMENTO DO SALDO DE
SALÁRIOS.  OBRIGAÇÃO  DA  EDILIDADE.  RE
705.140/RS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AJUSTE APENAS PARA QUE, EM
RELAÇÃO  À  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA,  SEJAM
OBSERVADOS OS PARÂMETROS FIXADOS PELO
STF.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

É nula a admissão de servidor sem a prévia aprovação
em  concurso  público,  para  função  cujo  exercício  se
prolongou  ao  longo  de  anos,  descaracterizando  a
justificativa  de excepcional  interesse público  (art.  37,
IX, CF) exposta na contratação.

Embora nula a contratação, é devido o pagamento do
saldo de salário pela edilidade, consoante orientação
proclamada pelo STF, em sede de repercussão geral
(RE 705.140/RS).

Merece  ajuste  a  sentença,  no  que  pertine  aos
parâmetros  fixados para  a  atualização  monetária,  se
não  foram  observadas  as  balizas  proclamadas  pelo
STF. 
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Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Oficial da sentença do Juízo de Direito da
1ª  Vara  da  Comarca  de  Itabaiana,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança
ajuizada  por  Cláudio  Medeiros  de  Oliveira  e  outros,  julgou  parcialmente
procedente o pleito exordial,  para condenar o Estado/promovido a pagar as
diferenças salariais (no período especificado na parte dispositiva do decisum),
levando em conta o salário mínimo das épocas próprias.

 
Não houve recurso voluntário.

No parecer de fls. 114/116v, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento parcial do reexame necessário, apenas para que os
valores  sejam  corrigidos  pela  TR,  com  incidência  de  juros  aplicados  à
caderneta de poupança.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como  a  sentença  foi  publicada
antes  da entrada em vigor  do  novo  CPC (Lei  nº  13.105/2015),  o  presente
julgamento deverá ser norteado pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº
5.869/1973),  levando  em conta,  inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais
dadas,  até  então,  conforme  orientação  emanada  do  Superior  Tribunal  de
Justiça no  Enunciado Administrativo nº 2, proclamado em sessão plenária
realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame da remessa oficial.

Narrou-se  na  exordial  que  os  autores  laboraram  para  o
Estado/promovido,  através de contratos temporários,  na função de vigilante,
mas, além de terem recebido salário abaixo do valor do mínimo legal, deixaram
de  perceber  verbas  a  que  entendem fazer  jus,  como  horas  extras,  salário
família, férias, 13º salário e FGTS, o que ensejou a propositura da presente
ação de cobrança.   

Na sentença vergastada, o magistrado  a quo,  entendendo ter
sido  nula  a  contratação,   julgou  apenas  parcialmente  procedente  o  pleito
exordial, para condenar o Estado/promovido a pagar as diferenças salariais (no



período especificado na parte  dispositiva  do  decisum),  levando em conta o
salário mínimo das épocas próprias.

Como os autores não recorreram, já  se encontra preclusa a
matéria  atinente às demais verbas pleiteadas na inicial  e não acolhidas na
sentença,  cabendo  apenas  a  análise  da  condenação  imposta  à  Fazenda
Pública, por força da remessa oficial.

Há de se destacar, de logo, que, consoante já proclamado em
primeiro grau, os vínculos laborais objetos da ação devem ser considerados
nulos,  por  terem  sido  a  autores  admitidos,  sem  a  prévia  aprovação  em
concurso público, para funções cujo exercício se prolongou ao longo de anos,
descaracterizando a justificativa de excepcional interesse público (art. 37, IX,
CF) exposta na contratação.

Fixada  essa  premissa  –  de  que  a  contratação  é  nula –  é
imperativo se observar o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de recurso (RE 705.140/RS) submetido à sistemática da repercussão
geral, que tratou da matéria relativa aos  “efeitos trabalhistas decorrentes de
contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia
aprovação em concurso público” (tema 308 das repercussões gerais)

No referido julgado (RE 705.140/RS), a Suprema Corte –  na
linha do que já proclamara no RE 596.478, também submetido à sistemática da
repercussão geral – decidiu que a contratação considerada nula, por violação à
exigência  do  ingresso  no  serviço  público  através  de  concurso,  não  gera
quaisquer efeitos jurídicos, salvo, no entanto, a percepção do saldo de salário
(se houver valor remanescente de salário a ser recebido) e ao levantamento de
depósitos de FGTS, nos seguintes termos:

“a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações
de pessoal pela Administração Pública sem a observância
das  normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação  em  concurso  público  (CF,  art.  37,  §  2º),  não
gerando,  essas  contratações,  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos em relação aos empregados contratados, 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.”  (grifei)

Eis a ementa do decisum:

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.1

Com efeito,  embora  os  contratos  de  trabalho  objetos  desta
ação sejam nulos (pelos motivos supra), os autores fazem jus ao recebimento
das diferenças entre o que receberam e o mínimo legal, já  que tal  parcela
configura saldo de salários, devido aos servidores, mesmo nas hipóteses em
que se verifique a nulidade da contratação. 

Importa registrar,  nesse aspecto, que, conforme bem frisado
pela  magistrada  sentenciante,  “a  edilidade  não  cuidou  de  trazer  aos  autos
nenhuma prova que contrariasse a assertiva de que a parte autora percebia
salário  aquém  do  mínimo  legal” (fl.  88)  e,  ademais,  “os  contracheques
acostados aos autos revelam que a parte autora percebia salário inferior ao
mínimo legal” (fl. 88).

Em  sendo  assim,  deve,  quanto  ao  mérito,  ser  mantida  a
condenação imposta em primeiro grau. 

Na realidade, o único ajuste que deve ser feito na sentença é
no que se refere à atualização monetária, para que se observe o seguinte:

Juros de mora, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35,
de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

Correção  monetária,  a  contar  de  cada  parcela  devida,  pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”2 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de

1 STF - RE 705140, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 
04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014.
2
 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos.  

Ressalte-se  que,  estando a sentença,  quanto  ao mérito,  em
consonância com jurisprudência dominante do STF e, por outro lado, na parte
em  que  está  sendo  reformada,  em  confronto  com  a  mesma  espécie  de
jurisprudência,  prescinde-se  da  apreciação  do  caso  pelo  órgão  colegiado,
sendo possível o julgamento monocrático previsto no art. 557, caput c/c §1º-A,
do CPC de 1973, diploma, repito,  aplicável  à espécie por  estar em vigor  à
época da prolação da sentença e da interposição do recurso.      

Face  todo  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO à
remessa  oficial,  apenas  para  que,  quanto  à  atualização  monetária,  sejam
observados os parâmetros acima explicitados. 

P.I.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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