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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA 
PELA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  ADMISSÃO  SEM 
PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DA 
CONTRATAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO, TÃO SOMENTE, 
DO SALDO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E 
DO FGTS.  MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE 
REPERCUSSÃO  GERAL.  EXCLUSÃO  DA  CONDENAÇÃO 
AO  PAGAMENTO  DA  IMPORTÂNCIA  REFERENTES  ÀS 
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 
13º  SALÁRIO.  ADEQUAÇÃO  DOS  JUROS  DE  MORA  E 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  CONFRONTO  DA  SENTENÇA 
COM  ACÓRDÃO  PROFERIDO  EM  RECURSO  ESPECIAL 
REPETITIVO.  PROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME 
NECESSÁRIO (ART. 932, V, “b”, DO CPC/2015).
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-  Consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, proferido em repercussão geral (RE 705.140 – RS), são 
nulas as contratações sem a observância das normas referentes 
à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso 
público,  não  ensejando quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos,  a 
não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período 
trabalhado  e  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

- Por ocasião do julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito 
do art. 543-C do CPC, o STJ firmou o entendimento de que nas 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  de  natureza  não 
tributária os juros moratórios devem ser calculados com base 
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 
9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,  enquanto  que  a 
correção monetária deve ser calculada segundo a variação do 
IPCA, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial 
por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/2009, quando do 
julgamento das ADIs n. 4.357-DF e 4.425- DF.

Vistos, etc.

Maria Isabel Ramos Alves propôs Ação de Cobrança contra o 
Município  de  Sapé,  objetivando  o  recebimento  do  valor  correspondente  aos 
salários dos meses de janeiro/2010, janeiro a maio/2012 e janeiro e fevereiro/2012; às 
férias,  acrescida  do  terço  constitucional,  referente  ao  período  de  abril/2009  a 
dezembro/2012; ao 13º salários do mesmo interregno; e ao FGTS e multa de 40%.

Para tanto, aduziu que malgrado tenha exercido as funções de 
professora contratada,  no período de 23/04/2009 à 31/12/2012,  o promovido não 
haveria solvido as verbas laborais acima explicitadas.
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Apresentadas  a  contestação  e  a  respectiva  impugnação  (fls. 
17/20  e  26/30),  a  Juíza  julgou procedente  em parte  a  pretensão,  condenando  a 
edilidade ao pagamento da importância correspondente às verbas apontadas na 
exordial, à exceção do FGTS e multa de 40%, acrescida de juros moratórios a partir 
da citação e correção monetária pleo INPC (fls. 78/80).

Irresignada,  a  promovente  interpôs  recurso  apelatório, 
pugnando  pela  reforma  do  julgado,  com  o  reconhecimento  do  seu  direito  à 
percepção  do  FGTS,  bem  assim,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  das 
verbas sucumbenciais (fls. 82/85).

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  92/99,  suplicando  pela 
manutenção do julgado. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu não 
ser o caso de manifestação ministerial obrigatória (fls. 106/108).

É o relatório. Decido.

Exsurge  dos  autos  que  a  promovente  foi  contratada 
temporariamente para exercer as funções de Professora P1, junto à Secretaria de 
Educação  e  Cultura  do  Município  de  Sapé,  durante  o  período de  23/04/2009 a 
31/12/2012, consoante se infere pelas fichas financeiras de fls. 21/24.

Acolhendo parcialmente a pretensão, a Magistrada condenou a 
edilidade  ao  pagamento  dos  salários  dos  meses  de  janeiro/2010,  janeiro  a 
maio/2012 e janeiro e fevereiro/2012; das férias, acrescidas do terço constitucional; e 
dos 13º salários de todo o período trabalhado, somente julgando improcedente o 
pedido referente ao FGTS e à multa de 40%.

Pois  bem.  Acerca  das  contratações  efetivadas  pelo  Poder 
Público, vale dizer que, nos termos da Constituição da República, artigo 37, inciso 
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  

ACRN nº 0002966-68.2014.815.0351                                                                                                                                            3 



cargo  ou  emprego,  na  forma  prevista  em lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  
comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração",  sendo  que,  consoante 
prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CR/88, "a lei estabelecerá os casos de  
contratação por  tempo determinado para atender  a  necessidade temporária de  
excepcional interesse público".  

Nesse  norte,  para  a  utilização  da  exceção,  imprescindível 
restarem demonstrados  o  excepcional  interesse  público  e  a  temporariedade  da 
contratação.

Acontece que,  compulsando os autos ressoa evidente a eiva 
contratual, na medida em que pelas fichas financeiras e folhas de ponto acostadas 
aos  autos  (fls.  10/14  e  34/75),  vislumbra-se  que  a  insurreta  prestou  serviços  à 
Administração  Pública  Municipal  em  função  despida  de  caráter  transitório  e 
emergencial  (Professora),  sem  que  houvesse  prévia  aprovação  em  concurso 
público.

Em  casos  dessa  natureza,  entretanto,  o  Supremo  Tribunal 
Federal,  em  sede  de  repercussão  geral,  firmou  o  entendimento  de  que  as 
contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas 
referentes  à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso  público  são 
ilegítimas e 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:

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 
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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,  Relato:  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) (destaquei)

Sobre o assunto, sem destoar, este egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PLEITO  JULGADO 

IMPROCEDENTE.  SALDO  DE  SALÁRIOS,  TERÇO  DE  FÉRIAS  E 

GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO 

PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 

NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  TÃO 

SOMENTE  AO  SALDO  DE  SALÁRIOS  PELOS  SERVIÇOS 

PRESTADOS E AO FGTS.  INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. 

MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL. 

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - A contratação de servidor público 

após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso 

público, encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, salvo quando se tratar de 

cargo  comissionado  criado  por  lei  ou  de  temporário,  para  atender  à 

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público.  -  O  Supremo 

Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº 

705.140/RS,  submetido  ao  regime  de  repercussão  geral,  firmou  a 

orientação jurisprudencial no sentido de que “essas contratações ilegítimas 

não  geram  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos,  a  não  ser  o  direito  à 
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percepção  dos  salários  Apelação  Cível  nº  0007883-20.2013.815.0011  1 

referentes  ao  período  trabalhado e,  nos  termos  do  art.  19-A da  Lei  nº 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS.”  (TJPB;  Apelação  Cível  0007883-

20.2013.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; julgado em 24/02/2015;) (negritei)

Dessa maneira, diante da nulidade do vínculo, verifico que a 
apelante apenas goza do direito ao recebimento do FGTS e dos salários retidos já 
reconhecidos na sentença, em face da ausência de comprovação de adimplemento 
por  parte  do  apelado,  posto  ser  obrigação  sua  demonstrar  que  todas  as 
remunerações  foram pagas,  na forma consagrada pela lei,  ou que não houve a 
prestação do serviço alegada, por dispor a Administração de plenas condições para 
tal fim.

De outra banda, algumas considerações devem ser feitas acerca 
dos juros moratório e da correção monetária.

Inicialmente, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que em 
todas  as  condenações  da  Fazenda  Pública,  para  fins  de  atualização  monetária, 
remuneração do capital e compensação da mora, haveria a incidência, uma única 
vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  conforme a  redação  do  artigo  1º-F  da  Lei 
9.494/97, alterado pelo artigo 5º da Lei 11.960/09.

Posteriormente, em julgamento de recurso repetitivo concluído 
em outubro  de  2011,  a  Corte  Especial  do  STJ  consolidou tal  entendimento  ao 
declarar  que  o  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  é  norma  de  caráter  eminentemente 
processual, devendo ser aplicado sem distinção a todas as demandas judiciais em 
trâmite. Entretanto, em 14 de março de 2013, o plenário do STF, no julgamento da 
ADI 4.357, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 5º 
da Lei 11.960/09.
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Referida decisão do Pretório Excelso, alterou a jurisprudência 
do STJ e,  em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu em sede de recurso 
repetitivo, por unanimidade de votos, que, nas condenações impostas à Fazenda 
Pública  de  natureza  não  tributária,  como  a  dos  presentes  autos,  os  juros 
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica 
e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo 1º-F da Lei 9.494/97, 
com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada 
com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL 

NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 

ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  VERBAS 

REMUNERATÓRIAS.  JUROS  MORATÓRIOS  E  CORREÇÃO 

MONETÁRIA EM  CONDENAÇÃO  CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

ART.  5º  DA LEI N.  11.960/09,  QUE ALTEROU O ART.  1º-F DA LEI N. 

9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL 

POR ARRASTAMENTO (ADIS 4.357/DF E 4.425/DF). RESP 1.270.439/PR, 

SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. No julgamento do REsp 1.270.439/PR sob o rito do art. 543-C do CPC, 

esta Corte firmou o entendimento de que nas condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza não tributária os juros moratórios devem 

ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 

Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,  enquanto  que  a  correção 

monetária deve ser calculada segundo a variação do IPCA, em face da 

declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art.  5º 

da Lei n. 11.960/2009, por meio do julgamento nas ADIs n. 4.357-DF e 

4.425- DF.   2. Agravo regimental não provido.   (AgRg nos EDcl no AREsp 

121.357/SP,  Rel.  Min.  BENEDITO  GONÇALVES,  Primeira  Turma, 

julgado em 16/10/2014, DJe 22/10/2014)
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A  jurisprudência  do  STJ,  ainda,  considera  que  a  correção 
monetária e os juros de mora, como consequências legais da condenação principal,  
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, 
bastando que a  matéria  tenha sido  debatida  na corte  de  origem.  Por  isso,  não 
ocorre reforma para pior.

“(...)  Inexiste  reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os 

consectários  legais,  por  integrarem  o  pedido  de  forma  implícita, 

justamente  por  serem matéria  de  ordem pública,  cognoscível  de  ofício. 

Precedentes do STJ.   5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1453557/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014)

Ora, o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, prescreve que 
incumbe  ao  relator,  depois  de  facultada  a  apresentação  de  contrarrazões,  dar 
provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a  “acórdão proferido  
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento  
de recursos repetitivos”.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO E 
AO REEXAME NECESSÁRIO, para, reformando a sentença:

a)  Condenar  o  promovido  ao  pagamento  do  valor 
correspondente  ao  FGTS  do  período  trabalhado,  observada  a  prescrição 
quinquenal;

b)  Excluir  da condenação a determinação de pagamento das 
férias, terços constitucionais e 13º salário;

c) Determinar que  os juros moratórios incidam no percentual 
de 0,5% ao mês, a partir da MP n.º 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 
30/06/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1.º-F  da  Lei  n.º  9.494/97,  passando, 
doravante,  a corresponder os juros aplicados à caderneta de poupança;  e  que a 
correção monetária seja calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 
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inflação  acumulada  do  período,  conforme  estipulado  no  REsp  1.270.439/PR, 
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

Por  fim,  considerando  que  na  hipótese  as  partes  foram 
igualmente  vencedoras  e  vencidas,  as  despesas  processuais  deverão  ser 
suportadas por cada uma delas na proporção de metade,  observando-se, no 
entanto,  no  tocante  ao  promovido,  os  termos  do  art.  29  da  Lei  Estadual nº 

5.672/92,  que dispõe sobre  o  Regimento de Custas  Judiciais  e  Emolumentos 
Extrajudiciais;  e  quanto  à  autora,  o  disposto  no  art.  98,  §§  2º  e  3º,  do 
CPC/2015.

No tocante  ao  honorários,  sendo  ilíquida  a  condenação  e 
havendo  sucumbência  parcial,  a  definição  do  percentual  pertinente  àqueles 
somente  deverá  ocorrer  após  a  liquidação  (art.  84,  §§  3º  e  4º,  inciso  II,  do 
CPC/2015),  ocasião  em  que  cada  um  dos  litigantes  suportará  seu  ônus  na 
proporção de metade, observado quanto à promovente a regra do art. 98, §§ 2º  
e 3º, do CPC/2015).

Publique-se.

Intime-se.

Transitado  em  julgado,  devolvam-se  os  autos  ao  Juízo  de 
origem.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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