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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDORA
CONTRATADA SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  PERCEBIMENTO
DAS FÉRIAS,  ACRESCIDAS DO TERÇO.  DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO. DESCABIMENTO.  FGTS  -
FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
REFORMA  DO  DECISUM.  IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DO DECISUM.
PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO  E  À
REMESSA OFICIAL.
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-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso
Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de
repercussão  geral,  na  hipótese  de  admissão  de
pessoal pela Administração Pública sem a realização
de  concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do
FGTS -  Fundo de  Garantia  por Tempo de  Serviço,
porém,  em  razão  da  autora  não  ter  recorrido  do
decisum, impossível se torna a modificação da decisão
neste ponto, em razão do princípio da  reformatio in
pejus.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados
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 - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  72/75,  forcejada  pelo
Estado  da  Paraíba,  em  combate  a sentença, fls.  67/70,  prolatada  e  remetida
oficialmente  pelo Juiz de Direito da Comarca de Taperoá,  que julgou procedente,
em parte,  o  pedido  inicial,  formulado na  Ação de  Cobrança  ajuizada  por  Josefa
Simões Vilar de Araújo, nos seguintes termos: 
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Pelo  exposto,  tendo  por  parâmetro  as  razões
argumentativas  acima  expendidas,  e  bem  assim  a
documentação acostada aos autos, com fulcro no art.
269, inciso I,  do Código de Processo Civil,  JULGO
PARCIALMENTE   PROCEDENTE   a presente AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA,  declarando nulo o
contrato  de  trabalho  entre  o  promovente  e  a
Administração    E  stadual  ,  ao  passo  que  condeno  o
ESTADO DA PARAÍBA ao pagamento de 1/3 (um
terço) constitucional de férias e 13º salário relativos
ao período de 05 de maio de 2009 a 02 de fevereiro
de 2012, devendo a quantia ser acrescida de juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês,  a  teor  do
disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, (a partir da
citação (art. 219do CPC).

Em suas razões, o  Estado da Paraíba postulou pela
reforma  da  sentença, aduzindo  que  as  verbas  arbitradas  já  foram  devidamente
quitadas,  conforme se atesta das fichas financeiras acostadas,  fls.  76/79.  No mais,
aduziu  que a correção monetária não pode incidir no mês vincendo, pois há uma
faculdade de o empregador pagar até o dia cinco de cada mês. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para julgar-se totalmente improcedente o pedido.

Contrarrazões  não ofertadas,  segundo  certidão
lançada à fl. 81/V.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 88/90, não se manifestou quanto ao mérito.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO
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Josefa  Simões  Vilar  de  Araújo ajuizou  a  vertente
Ação Ordinária de Cobrança,  em face do Estado da Paraíba, ao fundamento de ter
prestado serviços ao ente estatal,  precisamente no Hospital Distrital de Taperoá, no
interregno de 01 de setembro de 2005 a 02 de fevereiro de 2012, ocasião em que foi
despedida,  imotivadamente,  sem  o  percebimento  das  seguintes  verbas:  férias,
acrescidas do terço constitucional; gratificações natalinas; salário-família adicional de
insalubridade e reflexos deste adicional, fl. 05.

Como  visto,  o  sentenciante  acolheu  a  pretensão
exordial em parte, concedendo à autora, apenas as férias, acrescidas de um terço, e os
décimos terceiros salários, correspondente ao período de 05 de maio de 2009 a 02 de
fevereiro de 2012. 

Dito  pronunciamento  judicial  restou  submetido  ao
duplo  grau  de  jurisdição,  mediante  a  remessa  oficial  de  fl.  70,  bem  como  pela
interposição de apelatório pelo Estado da Paraíba, fls. 72/75.

 
Pois  bem,  frente  ao  entrelaçamento  de  questões,

analiso conjuntamente a remessa oficial e apelação.

Com relação ao mérito,  propriamente dito,  como é
cediço,  embora  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  dependa  de  prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,  a Carta Magna
autoriza  a  contratação temporária  de  servidores,  excepcionalmente,  para  suprir  a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, II e
IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.
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Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica da
documentação colacionada aos autos,  fls.  09 e 10/38,  a autora foi contratada para
prestar  serviço  junto  ao  Estado  da  Paraíba,  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.  Inclusive,  o  próprio  sentenciante,  ao  proferir  dispositivo,  julgou
parcialmente procedente o pedido “declarando nulo o contrato de trabalho entre o
promovente e a Administração Estadual”, fl. 69/V.

Nos  contratos  nulos  firmados  entre  servidores
temporários e a administração pública, são devidas apenas duas rubricas:  FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a indenização pelos dias trabalhados,
senão vejamos.   

No que diz respeito ao depósito do FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, é forçoso evidenciar que o Supremo Tribunal Federal
firmou  entendimento,  quando  do  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
596.478/RR,  sob o  regime de  repercussão  geral,  que  é  devido  o  recolhimento  da
referida verba no caso de admissão de pessoal pela Administração Pública sem a
realização de concurso público. Confira-se a ementa do julgado em comento:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art.  19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido
o  seu  direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando
reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do
empregado público, nos termos do art.  37, § 2º, da
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Constituição  Federal,  subsiste  o  direito  do
trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando
reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369. 

Nesse trilhar, seria, em tese, devido à promovente o
depósito relativo ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No entanto,  a
demandante só faria jus aos recolhimentos do referido Fundo de Garantia nos cinco
anos anteriores a data do ajuizamento da ação, se tivesse recorrido da sentença.

Isso porque, caso se determinasse o pagamento desse
depósito, incorreria em violação do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Nessa linha de pensamento, insta registrar o teor da
Súmula nº 45, do Superior Tribunal de Justiça:

No reexame necessário, é defeso ao Tribunal, agravar
a condenação imposta à Fazenda Pública. 

Prosseguindo  na  análise  recursal,  quanto  ao
percebimento  das  férias,  acrescidas  do  respectivo  terço  constitucional  e  décimo
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terceiro, cabe evidenciar 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
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
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ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 28/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) - destaquei.

Logo,  deve  ser  afastada a  condenação  do  ente
estatal no que se refere ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional,
bem do décimo terceiro, como fixadas na sentença.

Em igual sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TERÇO,
GRATIFICAÇÃO NATALINA E SALÁRIO RETIDO.
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.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  RECURSOS.  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

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0000555-56.2014.815.0091                                                                                                                                                     8



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 percepção dos
salários  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; Ap-
RN  0027300-08.2010.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 09/06/2015; Pág. 23).

Quanto  aos  juros  de  mora  e  a  correção monetária,
entendo que os mesmos devem ser fixados na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
desde a citação, como o fez o magistrado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À REMESSA
OFICIAL E AO RECURSO APELATÓRIO, a fim de reformar a sentença, no sentido
de excluir a condenação do Estado da Paraíba, no pagamento das férias, acrescidas
de um terço, e décimos terceiros salários do período de 05 de maio de 2009 a 02 de
fevereiro de 2012.  Por conseguinte,  deixo de condená-lo aos depósitos do FGTS  -

Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  relativos ao  período  laborado  nos  05
(cinco)  anos  que  antecederam  à  data  do  ajuizamento  da  presente  ação,  em
observância à Súmula nº 45, do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, em face da modificação da sentença,
inverto o ônus de sucumbência, do Código de Processo Civil,  condenando a parte
autora  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  sucumbenciais,  os
quais  arbitro no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais),  suspensos nos moldes do
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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