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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE  VERBAS
SALARIAIS.  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.
RECOLHIMENTO  DE  FGTS.  OBRIGAÇÃO  DA
EDILIDADE.  RE  705.140/RS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO.

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 recolhimento de
FGTS pela edilidade, consoante orientação proclamada
pelo  STF,  em  sede  de  repercussão  geral  (RE
705.140/RS).

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Estado  da  Paraíba  contra  a  sentença  do  Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de
Cobrança  ajuizada  por  Márcia  Monteiro  Almeida  Campos  e  outros,  julgou



parcialmente procedente o pleito exordial, para, reconhecendo a nulidade do
contrato de trabalho dos autores, condenar o Estado/promovido ao pagamento
dos depósitos de FGTS referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação.

Nas razões do presente apelo (fls. 44/48), o Estado/apelante
aduz que, para o vínculo contratual dos promoventes (contrato temporário), não
há previsão legal para o pagamento de FGTS, nem houve a declaração de
nulidade do contrato de cada servidor,  razão pela qual  deve ser  reformada
sentença, com julgamento de improcedência do pleito exordial. 

Contra-arrazoando (fls. 50/55), os autores/apelados pugnaram
pela manutenção do decisum.

Às fls. 64/65, a douta Procuradoria de Justiça  absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  manifestação
ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada, e
o  apelo  interposto,  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 do apelo em conjunto com
a remessa oficial.

Narrou-se  na  exordial  que  os  autores  laboraram  para  o
Estado/promovido,  através  de  contratos  temporários,  mas,  ao  serem
dispensados, não lhes foram pagos os valores atinentes a depósitos do FGTS,
tendo em vista que a edilidade não procedeu ao devido recolhimento, o que
gerou o ajuizamento da presente ação. 



Na  sentença  vergastada,  o  magistrado  a  quo julgou
parcialmente procedente o pleito exordial, para, reconhecendo a nulidade do
contrato de trabalho dos autores, condenar o Estado/promovido ao pagamento
dos depósitos de FGTS referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação.

Deve ser mantido o decisum.

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

Cumpre  ressaltar  que  a  própria  Suprema  Corte  também  já
asseverou que o referido paradigma (que garantiu os depósitos de FGTS e o
pagamento dos saldos de salários em casos de contratos nulos) é aplicável,
mesmo quando o vínculo declarado nulo tenha natureza jurídico-administrativa,
como  na  hipótese  dos  autos,  em  que  a  contratação  aconteceu,  a  título
temporário, para prestação de serviços.Nesse sentido:

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.2 (grifei).

Com efeito,  embora  os  contratos  de  trabalho  objetos  desta
ação  sejam  nulos  (pelos  motivos  supra),  os  autores  fazem  jus  ao
recolhimento de valores do FGTS, à luz da orientação emanada da Suprema

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 STF -  RE 863125 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015.    



Corte  no  supracitado  paradigma,  decidido,  repito,  sob  a  sistemática  da
repercussão geral.

Em sendo assim, dever  ser mantida a sentença vergastada,
que  condenou  o  Estado/promovido  a  recolher  os  depósitos  de  FGTS  dos
autores  referentes  ao  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  ação,  até,
obviamente, o mês em que ocorreu a extinção dos vínculos de trabalho.

Ressalte-se  que,  estando  a  sentença  em  consonância  com
jurisprudência dominante do STF,  prescinde-se da apreciação do caso pelo
órgão colegiado, sendo possível o julgamento monocrático previsto no art. 557,
caput, 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, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo.

P.I.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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