
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Reexame  Necessário  N.º  0021711-88.2010.815.0011— 2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de
Campina Grande
Relator          :  Dr Marcos William de Oliveira, juíz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
Autor               : Antonio Pedro da Siva
Advogado        : José de Arimatéia R. De Menezes OAB/PB 3881
Réu                  : Estado da Paraíba, rep. P/ seu procurador Flávio Luiz Avelar Domingues Filho
Remetente       : Juízo da 2a.Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande

AÇÃO  DE  COBRANÇA   —  SERVIDOR  PÚBLICO  -    –  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO  –  CONTRATO  “PRO-TEMPORE”  –  SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES  -  DIREITO  AO  DEPÓSITO  DO  FGTS  DO  PERÍODO
TRABALHADO – MATÉRIA SUBMETIDA AO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO
GERAL  –  ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  –
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –   ÔNUS  PROBATÓRIO  DO  ESTADO  —  NÃO
DEMONSTRADO O PAGAMENTO DAS VERBAS —  NEGADO SEGUIMENTO
AO RECURSO.

— É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses  previstas no art.  37, § 2o, da Constituição
Federal, quando mantido o direito ao salário.

— STF também entende que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art.
7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37,
inciso  IX,  da  referida  Carta  da  República,  notadamente  quando  o  contrato  é
sucessivamente renovado. 

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença  de fls. 53/58, que nos
autos da AÇÃO DE COBRANÇA promovida  por Antonio Pedro da Siva , em face do Estado da
Paraíba julgou procedente parcialmente os pedidos da inicial.

Na ocasião o Juízo a quo, condenou o Estado da Paraíba ao pagamento dos
valores  relativos  as  férias,  referente  ao  período  aquisitivo  2005/2006,  2006/2007,  2007/2008  e
2008/2009 (10/12 avos), que devem ser adimplidas com o acréscimo do terço constitucional devido,
bem como recolher os depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado pelo autor, observada a
prescrição quinquenal.

Sem recursos voluntários (fls. 49)

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 70/72,
opinou  pelo  prosseguimento  da  remessa,  sem  manifestação  do  mérito,  arguindo  ausência  de
interesse  que recomende a sua intervenção.



É o Relatório. 

Decido

DA REMESSA NECESSÁRIA:

Percebe-se que a decisão recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. 496, NOVO CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico
obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 

II – 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas
autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;

A partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não  ser
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o
patamar de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o  posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 496, § 3º,
II, do NOVO Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º
DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA
DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA.
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que,
nos casos de iliquidez do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da
causa como parâmetro para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade da regra
estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo  Civil.2.  Inexistindo  qualquer
fundamento apto a afastar  as  razões consideradas no julgado ora agravado,  deve  ser  a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no
Ag 1254476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010,
DJe 24/05/2010)

Destarte, como a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

MÉRITO:

A controvérsia tem início em razão da reclamação trabalhista proposta pelo
recorrido, visando o recebimento de verbas remuneratórias, decorrentes de serviços prestados para o
Estado, na função de vigilante, entre 01/09/2005 à 01/07/2009. (fls. 09).



O juiz a quo julgou procedente em parte o pedido, condenando a edilidade
ao  pagamento  das  férias  referente  aos  período  aquisitivo  2005/2006,  2006/2007,  2007/2008  e
2008/2009, com o acréscimo do terço constituiconal devido e ao recolhimento do FGTS referente
ao período trabalhado pelo autor, observando a prescrição quinquenal, com juros moratórios fixados
aos índices da caderneta de poupança, incidindo desde a citação e a correção monetária de acordo
com os índices de IPCA, incidindo desde quando o pagamento devia ter sido realizado.

 
Inicialmente, ressalte-se que, bem entendeu o Juízo a quo de reconhecer a

prescrição das verbas relativas ao período anterior a 03/08/2005.

Com efeito, o art. 1º do Decreto 20.910/32 preceitua que toda e qualquer
ação  contra  a  Fazenda  Pública  Federal,  Estadual  ou  Municipal  prescreve  em 05  (cinco)  anos,
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nas  controvérsias  envolvendo  parcelas  de  trato  sucessivo  e  de  caráter
alimentar, a prescrição se renove periodicamente, prescrevendo somente aquelas vencidas nos cinco
anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A presente  ação  foi  ajuizada  em  03/08/2010,  ocorrendo,  portanto,  a
prescrição das parcelas relativas a períodos anteriores ao dia 03/08/2005.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº  1.496.334 -  TO (2014/0218615-4) RELATOR : MINISTRO
MAURO  CAMPBELL  MARQUES  RECORRENTE  :  ESTADO  DO  TOCANTINS
PROCURADOR  :  TÉLIO  LEÃO  AYRES  E  OUTRO  (S)  RECORRIDO  :  MARIA
APARECIDA DE SOUZA FERREIRA ADVOGADOS : DAVE SOLLYS DOS SANTOS
WÁTFA  MORAES  EL  MESSIH  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  FGTS.  PRESCRIÇÃO.  CINCO  ANOS. AFERIÇÃO
IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  CONTRAÇÃO  SEM
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO
FGTS.  PRECEDENTES.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE  PROVIDO.
DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado contra o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, assim sintetizado (e-STJ fl. 280): APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.  FUNÇÃO  NÃO
CARACTERIZADA COMO  COMISSIONADA OU  TEMPORÁRIA.  NULIDADE  DO
CONTRATO.  DIREITO  AO  FGTS.  SÚMULA 363  DO  TST  E  ART.  19-A DA LEI
8.036/90. 1. (…) A pretensão merece parcial acolhida.  Em primeiro luga, as prestações
vencidas há mais  de cinco anos da propositura da demanda estão prescritas.  Com
efeito, em face da norma contida no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, a orientação
jurisprudencial firmou-se no sentido de que as pretensões contra a Fazenda Pública
vencem em cinco anos.  Nesse sentido, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA
83/STJ  APLICADA.  DECISÃO  AGRAVADA NÃO  ATACADA ESPECIFICAMENTE.
SÚMULA 182/STJ.  1.  Trata-se  de  Agravo  Regimental  contra  decisão  que,  no  objeto
recursal  fixado,  negou  provimento  ao  Agravo  em  Recurso  Especial  por  aplicação  da
Súmula 83/STJ, pois o entendimento sobre a matéria de fundo está consolidado no STJ. 2.
Não  se  conhece  de  Agravo  Regimental  que  deixa  de  impugnar  especificamente  a
fundamentação do decisum atacado (item "1" supracitado). Incidência da Súmula 182/STJ.
3.  Agravo  Regimental  não  conhecido.  (AgRg  no  REsp  1428360/MG,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014)
PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  FGTS.  COBRANÇA EM  FACE  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  PRAZO  PRESCRICIONAL.  PREVALÊNCIA  DO  DECRETO
20.910/32. 1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.
Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em



face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
107 do  extinto  TFR:  "A ação  de  cobrança  do  crédito  previdenciário  contra  a  Fazenda
Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932".
Nesse  sentido:  REsp  559.103/PE,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJ  de  16.2.2004.  2.
Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar
os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança
de  contribuição  previdenciária  contra  a  Fazenda  Pública.  3.  Recurso  especial  provido.
(REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/11/2009, DJe 10/12/2009) Em segundo lugar, quanto à violação do art. 15, § 2º, da Lei
nº 8.036/90, cabe salientar que o Tribunal de origem decidiu, com base nos fatos dos autos,
que a contração do ora recorrida foi irregular. Isso porque, apesar de ter sido nomeada para
o  exercício  de  cargo  em  comissão,  a  realidade  dos  autos  revela  que  ela  trabalhou
efetivamente como professora, que não tinha nenhuma característica de cargo de direção,
chefia  ou  assessoramento.  Nesse  sentido,  o  acórdão  a  quo  (e-STJ  fl.  276):  Portanto,
verificado  nos  autos  que  a  Apelada  de  fato  exerceu  a  função  de  Professora  que,
definitivamente não se trata de cargo de direção, chefia ou assessoramento e que a mesma
não fora, e tampouco poderia ter sido beneficiada pelo regime estatutário dos servidores
públicos estaduais, ainda que fosse na categoria de cargo comissionado, sendo seu contrato
com o Estado nulo de pleno direito, por não se enquadrar em nenhum dos regimes jurídicos
existentes,  o que a legitima ao percebimento do valor dos dias trabalhados e do FGTS
referente ao período trabalhado, sem acréscimo da multa de 40%, nos exatos termos do que
preceitua o Art. 19-A da Lei nº 8.036/90;(...) 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de
o  contrato  temporário  ser  declarado  nulo  não  induz  ao  pagamento  do  FGTS.  Tal
entendimento destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária
aprovação  em  prévio  concurso  público,  consoante  previsto  no  art.  37,  II,  da  CF/88,
equipara-se  à  ocorrência  de  culpa  recíproca,  gerando,  para  o  trabalhador,  o  direito  ao
levantamento  das  quantias  depositadas  na  sua  conta  vinculada  do  FGTS.  2.  Recurso
Especial provido. (REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012) Em face da sintonia entre a orientação
jurisprudencial  do  STJ  e  o  acórdão  a  quo nesse  ponto,  conclui-se  pela  manutenção  da
condenação do Estado do Tocantins ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS. Ante o
exposto,  dou  PARCIAL  PROVIMENTO  ao  recurso  especial  apenas  para  declarar  a
prescrição das parcelas vencidas a mais de cinco de anos da propositura da ação. Publique-
se.  Intimem-se.  Brasília  (DF),  18  de  novembro  de  2014.  MINISTRO  MAURO
CAMPBELL MARQUES, Relator (STJ - REsp: 1496334 TO 2014/0218615-4, Relator:
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Publicação:  DJ  26/11/2014,
undefined).

Em relação  ao  pagamento  do  FGTS,  a Suprema  Corte,  reconhecendo  a
repercussão  geral  da  matéria,  declarou constitucional  o  art.  19-A da  Lei  nº  8.036/1990,  o  qual
determina  ser  devido  o  depósito  do  FGTS  na  conta  de  trabalhador  cujo  contrato  com  a
administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde
que mantido o seu direito ao salário.

Quanto as verbas  relativas  as férias e  seu terço constitucional de todo o
período trabalhado, o STF também entende que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no
art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso
IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 

Nesse sentido: 

Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que negou seguimento ao recurso extraordinário em face de acórdão do nos
seguintes termos: �DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO � REEXAME
NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL �  AÇÃO  DE  COBRANÇA �  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO  �  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  �  PRAZO
SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE � NULIDADE DO ATO
� PROTEÇÃO AO CONTRATADO DE BOA-FÉ � DIREITO SOCIAIS ESTENDIDOS
AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  �  PAGAMENTO  DE  50%  A  TÍTULO  DE



REMUNERAÇÃO  PELA  ELABORAÇÃO  DE  RELATÓRIO  �  FÉRIAS  NAO
USUFRUÍDAS � HORAS EXTRAS DEVIDAS. - Excedido o prazo máximo de vigência
do contrato estabelecido na Lei Estadual 10.254/90, resulta nulo o contrato por ofensa ao
art. 37, II, da Constituição Federal, sem prejuízo à remuneração devida ao contratado pelos
serviços  prestados  em  decorrência  do  princípio  da  boa-fé  objetiva  e  da  vedação  ao
enriquecimento sem causa.  -  Assegura-se aos  funcionários  públicos  contratados a  título
precário o direito ao décimo terceiro e às férias remuneradas com acréscimo de um terço,
por se tratar de direitos sociais assegurados na Constituição Federal  a todo trabalhador,
consoante disposto no art. 39, § 3º da CF/88, entendidas como garantias mínimas à sua
dignidade e ao efetivo exercício do direito ao lazer e à preservação de sua saúde (art. 6º da
CF/88). - O acréscimo remuneratório pago ao funcionário contratado a cada período de seis
meses  não  tem natureza coincidente  com a do décimo terceiro  salário  quando o órgão
estadual atesta  se tratar  de contraprestação paga pela entrega de relatório de atividades
técnicas desenvolvidas no período. - O contratado faz jus à contraprestação pelo serviço
realizado em sobrejornada, com o acréscimo de 50%, sob pena de locupletamento ilícito da
Administração Pública que efetivamente se beneficiou do trabalho do servidor. - Indevido o
pagamento  do  adicional  de  periculosidade  por  faltar  fundamentação  a  essa  pretensão
recursal. - Recurso parcialmente provido.� (fl. 217) No recurso extraordinário, interposto
com  fundamento  no  artigo  102,  III,  �a�,  da  Constituição  Federal,  sustenta-se,  em
preliminar, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação aos artigos 37,
IX; e 39, § 3º, do texto constitucional. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao
condenar  o  recorrente  ao  pagamento  das  verbas  indenizatórias  pleiteadas,  incorreu  em
ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais supracitados, na medida em que o
recorrido foi  contratado para atender a necessidade temporária  de excepcional interesse
público e, portanto, em regime diverso do previsto na CLT. Decido. As razões recursais não
merecem prosperar. Na espécie, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento firmado pelo STF no sentido de que o servidor contratado temporariamente
sucessivas vezes faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, nos
termos do art.  37,  IX,  do texto constitucional.  Nesse sentido,  confiram-se  os  seguintes
precedentes: �Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor temporário. Contrato
prorrogado  sucessivamente.  Gratificação  natalina  e  férias.  Percepção.  Possibilidade.
Precedentes. 1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão
dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado
temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica,
notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo regimental não
provido�  (AI-AgR  767.024,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe
24.4.2012). �AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.  DIREITOS SOCIAIS  PREVISTOS NO ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO.  EXTENSÃO  AO  SERVIDOR
CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.
Conforme a  jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal,  os  servidores  contratados  em
caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno
Texto,  nos  moldes  do  inciso  IX  do  art.  37  da  Carta  Magna.  2.  Agravo  regimental
desprovido�  (ARE-AgR  663.104,  Rel.  Min.  AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  DJe
19.3.2012).  �AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO
DE  FÉRIAS.  APLICABILIDADE  A  CONTRATOS  TEMPORÁRIOS
SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO� (ARE-AgR 649.393, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe 14.12.2011). Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-
lhe provimento (art. 544, § 4º, II, �a�, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de
2015.Ministro  Gilmar  MendesRelatorDocumento  assinado  digitalmente  (STF  -  ARE:
864476 MG , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/02/2015, Data de
Publicação: DJe-035 DIVULG 23/02/2015 PUBLIC 24/02/2015, undefined)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE
PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO ART.  535 DO CPC. DEPÓSITO DE FGTS.  OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES  DO  STF  E  DO  STJ.  LITIGÂNCIA DE  MÁ-FÉ.  PRETENSÃO  DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a
controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração
de servidor contratado temporariamente sem concurso público. 2. Não cabe falar em ofensa



ao  art.  535  do  CPC  quando  o  acórdão  recorrido  se  pronuncia  de  modo  inequívoco  e
suficiente sobre a questão posta nos autos. 3.  O STF entende que "é devida a extensão
dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado
temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica,
notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel.
Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  DJe  24.4.2012). 4.  A  Suprema  Corte,
reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou constitucional o art. 19-A da Lei nº
8.036/1990, o qual determina ser devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo
contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. Ainda que reconhecida a
nulidade  da  contratação  do  empregado público,  nos  moldes  do  art.  37,  §  2º,  da  Carta
Magna, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando se reconhece ser
devido o salário pelos serviços prestados (RE 596.478/RR, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
Rel.  p/  Ac.:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-2-2013 PUBLIC 1º-3-2013.)
5.  O STJ firmou, sob o rito do art.  543-C do CPC, entendimento no sentido de que a
declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem
a  necessária  aprovação  em prévio  concurso  público,  equipara-se  à  ocorrência  de  culpa
recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na
sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção,
DJe 3.8.2009). 6. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "Em
razão de expressa previsão legal,"é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37,
§  2º,  da  Constituição  Federal,  quando  mantido  o  direito  ao  salário"(art.  19-A da  Lei
8.036/90  _  incluído  pela  Medida  Provisória  2.164-41/2001)"(AgRg no  AgRg no  REsp
1291647/ES,  Rel.  Min.  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA, DJe
22/5/2013.) 7. A revisão das premissas que embasaram, na instância a quo, a aplicação de
multa por litigância por má-fé, bem como o respectivo valor fixado, implica o reexame do
conjunto  fático-probatório  dos  autos,  providência  vedada  pela  Súmula  7/STJ.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1452468  SC  2014/0104973-0,  Relator:
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento:  23/10/2014,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2014, undefined)

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. (STF - RE: 705140 RS ,  Relator: Min. TEORI ZAVASCKI,
Data  de  Julgamento:  28/08/2014,  Tribunal  Pleno,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014, undefined)

Assim, verifica-se pelas jurisprudências colacionadas, que o entendimento
firmado dos Tribunais Superiores é no sentido da extensão do direito ao pagamento das verbas
relativas ao FGTS, férias e décimo terceiro salário aos servidores contratados sem concurso público,
cujo contrato seja declarado nulo. 

Com vistas a comprovar suas alegações, o promovido colacionou aos autos,
em oportunidade própria, cópias de contracheques, conforme documentos de fls. 10/11, razão pela
qual não pairam dúvidas de ter prestado serviços ao Estado com contrato “pro tempore”e de que
houve sucessivas renovações.



Dessa forma, não se encontra prescrito o direito de ação , uma vez ajuizada
ação em 03/08/2010, a prescrição atingirá o direito da parte autora quanto as verbas perseguidas na
inicial antes de 03/08/2005.

Entender de forma contrária seria permitir o enriquecimento ilícito por parte
da Fazenda Pública Estadual que lograria proveito dos serviços prestados pelo promovente sem lhe
pagar  a  contraprestação,  tirando  proveito  de  uma  irregularidade  que  a  própria  Administração
Pública deu causa.  Ademais, saliente-se que,  como bem entendeu o Juízo,  o promovido apenas
comprovou  o  pagamento  dos  décimos  terceiros  salários.  Noutros  termos,  não  comprovou  o
pagamento das férias dos períodos pleiteados, tampouco do FGTS, como também não apresentou
provas que impedissem, modificassem ou extinguissem o direito  do autor  de receber  as verbas
requeridas.

Ademais, não se poderia exigir que o autor apresentasse prova negativa do
não-pagamento pelo Estado ou mesmo prova de que realmente prestou serviço no período pleiteado,
pois  é  incumbência  da  edilidade  provar  que  remunerou  seus  funcionários  ou  que  estes  não
laboraram no período alegado. 

Contudo, ainda que o contrato realizado entre a administração pública e o
particular fosse nulo de pleno direito por ausência de concurso público, o servidor não pode ser
prejudicado, pois há nos autos a comprovação da prestação de serviços,  razão pela qual o recurso
merece julgamento monocrático, em virtude da sentença está em confronto com a jurisprudência
dominante de Tribunal Superior, conforme disciplina o art.557 do CPC/73, aplicável ao caso em tela
em razão do que dispõe o art.141 do CPC/2015.

Portanto,  deve  ser  mantida  a  sentença  em  todos  os  seus  termos,  não
merecendo qualquer reforma. 

Ante  o  exposto, nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO À REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se. 

                                        João Pessoa, 06 de junho de 2016.

                               
Dr. Marcos William de Oliveira

Juiz Substituto
  

1

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 


