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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  SERVIDORA
CONTRATADA  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONTRATO NULO. VERBAS DEVIDAS.
SALÁRIOS  RETIDOS  E  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  PELO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
CONSECTÁRIOS  LEGAIS  NOS  MOLDES  DA  LEI
Nº 11.960/2009. REFORMA PARCIAL DO DECISUM.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados
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pela Administração Pública sem observância ao art.
37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria,  decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus
apenas ao percebimento dos salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito do FGTS.

- A correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados em consonância com a inteligência da Lei
nº 11.960/2009.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  desprover o recurso  apelatório  e  prover
parcialmente a remessa oficial.

Érika Walkyria  Barbosa Araújo ajuizou a  vertente
Reclamação Trabalhista, em face do Município de Nova Olinda, alegando ter sido
contratada  para  prestar  serviços  ao  ente  municipal,  na  função  de  Técnica  de
Enfermagem,  contudo,  nada  obstante  ter  laborado  regularmente  durante  todo  o
período,  deixou  de  perceber  algumas  verbas  salariais  que  entende  devidas,  tais
como, salários entre os meses de julho a dezembro de 2009, terço constitucional de
férias e gratificação natalina de 2009, bem como os depósitos do fundo de garantia
por tempo de serviços, e seus reflexos sobre as demais verbas.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  156/160, julgou
procedente, em parte, a pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos:

(…)  JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES OS
PEDIDOS e,  em  consequência,  condeno  o
MUNICÍPIO  DE  NOVA  OLINDA/PB a  pagar,  à
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autora,  a  importância  correspondente  aos  salários
referentes aos meses de julho a dezembro de 2009.
Determino ainda, a efetivação dos depósitos do FGTS
do período de 07/03/2009 a 31/12/2009 na respectiva
conta  vinculada,  deduzidos  os  valores  porventura
existentes, conforme se verificará através da análise
do  extrato  analítico  a  ser  requisitado  junto  à  CEF
após o trânsito em julgado da presente decisão.
Sobre os valores, incidirá correção monetária a partir
do  período  em que  foram devidos,  aplicando,  por
força  do  julgamento  de  questão  de  ordem  para
modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs
4.357 e 4.425, o índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR),  nos termos da EC
62/09,  até  25/3/15,  data  após  a  qual  os  créditos
deverão ser corrigidos pelo IPCA-E (Índice de Preços
do Consumidor Amplo Especial).
Com relação aos juros moratórios, aplicável o índice
oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança  até  25/03/2015,  nos  termos  da  redação
original do 1º-F da Lei nº 9.494/97, incidindo, a partir
de então, o percentual de 6% ao ano, tudo conforme
restou decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425. O
termo inicial é a citação.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  as  partes
deverão  suportar,  no  mesmo  percentual,  os
honorários advocatícios.
Custas pelas partes, ficando a exigibilidade suspensa
em  relação  à  autora,  em  virtude  da  gratuidade
judiciária concedida e, em relação à Municipalidade,
será esta isenta, por força de lei.

Inconformado,  o  Município  de  Nova  Olinda
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  163/166,  requerendo  a  reforma da  decisão de  primeiro
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grau, e,  portanto, a improcedência do pedido inaugural, ao fundamento de que a
parte autora não colacionou ao processo, qualquer documento atestando o vínculo
jurídico firmado entre as partes no ano de 2009, e complementa, atestando que a
recorrida ingressou nos cofres públicos da administração a partir de 01 de fevereiro
de 2010, situação corroborada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que, em
resposta ao Juízo a quo, asseverou não constar na folha de pagamento dos servidores
do mencionado ente, o nome da apelada.

Contrarrazões não ofertadas, fls. 170.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 174/176, não se manifestou sobre o mérito do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda exige em verificar a existência
de vínculo jurídico entre  Érika Walkyria Barbosa Araújo e o  Município de Nova
Olinda, durante o ano de 2009, e, se confirmada, se a parte faz jus ao percebimento
dos  salários  correspondentes  aos  meses  de  julho  a  dezembro  de  2009,  além  dos
depósitos do FGTS do período de 07/03/2009 a 31/12/2009.

Avançando,  vislumbro,  do  cotejo  dos  autos,
precisamente,  o ofício  de nº  1212/2013,  encaminhado pelo Tribunal  de Contas do
Estado da Paraíba, fl. 106, que a promovente ingressou no quadro da edilidade, na
função de Técnica de Enfermagem, em 02 de março de 1998, tendo, apenas no ano de
2009,  sido aprovada em concurso  público  realizado  pelo  ente  municipal,  quando
então o vínculo jurídico estabelecido entre a servidora e a Administração passou a
ser de natureza estatutária, mais precisamente em 01 de fevereiro de 2010, consoante
declaração da própria edilidade, através do documento colacionado à fl. 100.
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Percebe-se,  assim,  que  entre  1998  e  2009,  a
contratação da autora foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, e sem
que  houvesse  a  justificativa  de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público,  o  que,  por si  só,  torna seu contrato nulo,  haja  vista  a  inobservância  aos
dispositivos constitucionais relativos à matéria, a saber,  art. 37, II, da Constituição
Federal.

Em casos tais,  é  dizer,  quando resta  configurada a
nulidade da contratação, o servidor faz jus apenas aos salários retidos e ao depósito
do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

É  que  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   FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  .

Eis a ementa do respectivo julgado:

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

Apelação Cível nº 0000239-39.2011.815.1161                                                                                                                                                                                 5



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(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) - destaquei.

Desta  feita,  são  devidos  os  depósitos  referentes  ao
FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período laborado no ano de
2009, não havendo que se falar em prescrição, uma vez que a presente demanda foi
ajuizada em fevereiro de 2010.

Com  efeito,  o  novo  entendimento  exarado  pelo
Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo prescricional para percebimento do
recolhimento do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de 05 (cinco)
anos, e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal. Eis o dispositivo legal:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato de
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trabalho;

A propósito,  recente  julgado  do  Supremo Tribunal
Federal:

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  nº  8.036/1990  e  55  do  regulamento  do  FGTS
aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.  Segurança
jurídica.  Necessidade de  modulação  dos  efeitos  da
decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos  ex  nunc.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (STF; ARE
709.212;  DF;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  Julg.
13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Igualmente,  este  Sodalício  já  se  pronunciou acerca
da temática abordada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  IRREGULAR  PELO  ENTE
ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FUNDO
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 363 DO TST E DO
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTE DO
STF.  OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.
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Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com
a  administração,  em  função  da  inobservância  da
regra constitucional que estabelece prévia submissão
a  concurso  público,  subsiste  para  o  trabalhador  o
direito ao levantamento das quantias depositadas na
sua  conta  vinculada  ao  FGTS,  a  título  de
indenização. O pretório excelsior, em julgamento de
recurso  extraordinário  com  repercussão  geral
reconhecida, chancelou a constitucionalidade do art.
19-a da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao
depósito  do  FGTS  para  trabalhadores  contratados
sem concurso público. Nas relações jurídicas de trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação (súmula nº 85, STJ). (TJPB; APL
0013364-71.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 06/04/2015; Pág. 13) - destaquei.

Logo,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal, a apelante faz jus
aos depósitos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

No  que  tange  ao  percebimento  dos  salários  dos
meses  de  julho  a  dezembro  de  2009,  caberia  à  Administração  Pública  colacionar
documentos hábeis capazes de impedir,  modificar ou extinguir o direito da parte
autora  em  receber  a  aludida  quantia,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do  Código  de
Processo Civil. 

Acerca  do  ônus  da  prova,  o  processualista  Nelson
Nery Júnior é incisivo ao dispor “O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo,
demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não  decorrem  as  consequências  que
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pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova
dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor est).” (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  Revista  dos
Tribunais, 7 ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Logo,  deveria  o  município,  ao  diligenciar  nos  seus
arquivos, encartar prova robusta e cabal, a fim de corroborar o efetivo pagamento da
verba em comento, ou demonstrar qualquer óbice de ordem laboral à percepção da
multicitada verba.

Ademais,  veda-se  o  enriquecimento  sem  causa  da
Administração Pública, restando iterativo o entendimento, segundo o qual, havendo
comprovação  do  efetivo  serviço  realizado,  o  interessado  de  boa-fé  não  pode  ser
prejudicado, mesmo sendo o contrato eivado de vício. 

Assim,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  a  promovente
possui direito ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem
assim dos salários, nos períodos indicados na decisão de primeiro grau.

De  outra  banda,  em  se  tratando  de  condenação
imposta  à  Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora e a correção monetária deverão ser calculados,
conforme determina o art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, AO TEMPO EM QUE DOU PROVIMENTO PARCIAL
À  REMESSA  OFICIAL,  a  fim  de  reformar  a  sentença, apenas  no  aspecto
concernente à fixação dos juros de mora e correção monetária, a serem arbitrados
conforme o disposto no art. 1º-f, da Lei nº 11.960/2009.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
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Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador 

Relator
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