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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CÍVEIS nº 0000141-10.2011.815.0141
ORIGEM          : 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha
RELATOR       : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
1º APELANTE  : Município de Jericó
ADVOGADO  : Evaldo Solano de Andrade Filho
2º APELANTE  : Francisco Marcondes Oliveira da Silva
ADVOGADO  : Marcos Antônio Inácio da Silva
APELADOS  : os mesmos

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL –   Reexame
necessário  e  Apelações  cíveis  –  Ação
ordinária de cobrança – Servidora pública –
Prestadora  de  serviço – Ausência  de
concurso público  – Contrato nulo – Direito
ao depósito do FGTS do período trabalhado
– Matéria  submetida  ao  instituto  da
Repercussão  Geral   –  Orientação  do
Supremo  Tribunal  Federal – Prescrição  –
Quinquenal  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento  do  reexame  necessário  e
das apelações cíveis.

–  A contratação  por  prazo  determinado  é
uma exceção ao princípio da acessibilidade
dos  cargos  públicos  mediante  concurso
público de provas ou provas e títulos  e  foi
criada  para  satisfazer  as  necessidades
temporárias  de  excepcional  interesse
público,  situações  de  anormalidades  em
regra  incompatíveis  com  a  demora  do
procedimento do concurso, (art.  37, IX, da
CF)
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–  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 ao depósito do FGTS,
tendo agido com acerto a sentença.

–  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  renova periodicamente,
prescrevendo  somente  aquelas  vencidas
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação.

     V I S T O S, relatados e discutidos os

presentes autos acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao reexame necessário e às apelações cíveis, nos termos do voto
do relator e de súmula de julgamento de folha retro.

                R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira
interposta pelo MUNICÍPIO  DE  JERICÓ  e  a  segunda  por  FRANCISCO
MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA,  ambos inconformados com os termos
da sentença de fls. 50/53, proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Catolé do Rocha, que, nos autos da ação ordinária de cobrança,
manejada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido
autoral,  para  condenar a edilidade ré ao pagamento do FGTS referente ao
período  de  20/01/2006  a  fevereiro  de  2010,  com  acréscimo  de  correção
monetária pelo IPCA, a partir da cada vencimento, e juros de mora, de acordo
com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de  poupança,  na  forma  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  desde  a  citação.
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Considerou a sucumbência recíproca e, por isso, determinou a compensação
dos honorários advocatícios, deixando de condenar nas custas processuais.
Não determinou a remessa necessária.

Nas  razões  do  seu  apelo,  o  município
demandado pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o
pedido inicial, ao argumento de ser incabível a condenação ao pagamento do
FGTS,  pois entende que deve ser  declarada a nulidade da contratação, por
ter sido o autor admitido no serviço público sem concurso, indo de encontro
ao disposto no art. 37, II da Carta Magna (fls. 55/61).

No seu apelo, o autor se insurge contra a
prescrição quinquenal decretada na sentença objurgada, por entender que a
prescrição na hipótese sub judice é a trintenária.

Intimados  para  ofertar  contrarrazões  à
apelação da parte contrária, somente o autor apresentou manifestação, às fls.
72/74.

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de  Justiça  proferiu  parecer,  fls.  80/83,  opinando  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestações de mérito, por ausência de interesse público que
torne necessária a intervenção Ministerial.

É o que tenho a relatar.

V O T O

Aprioristicamente, ressalvo que conheço deste
processo  também  como  reexame  necessário,  uma  vez  que,  sendo  ilíquida  a
sentença primeva, faz-se mister a aplicação da Súmula 490 do Superior Tribunal de
Justiça. Veja-se:

“Súmula  490:  A  dispensa  de  reexame  necessário,
quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.” (Grifei).

Pois bem. Em síntese, o autor alega que foi
contratado pelo Ente Público para prestar serviço público na função de gari,
no ano 2000 pelo regime Celetista, laborando até fevereiro 2010, data da sua
exoneração.

Em  virtude  da  cessação  da  contratação,
requereu  a  condenação  do  promovido  no  pagamento  do  FGTS  de  todo
período trabalhado.
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Dirimindo  a  controvérsia,  a  magistrada “a
quo”,  decretou  a  nulidade  do  contrato,  mas  reconheceu  ser  devida  a
condenação da edilidade ré ao pagamento do FGTS, referente ao período de
20/01/2006 a fevereiro de 2010.

Verifica-se  que  o  servidor  Francisco
Marcondes Oliveira  da Silva foi  contratado para exercer  a  função de gari,
trabalho  que,  sabidamente,  tem  caráter  permanente,  constituindo  uma
obrigação corriqueira  para  a  administração.  Tanto  é  assim que o  contrato
temporário celebrado para atender a essa necessidade foi prorrogado até o
ano de 2010, incorrendo em lamentável círculo vicioso. 

Saliente-se  que,  se  a  situação  fosse
realmente excepcional, e o Princípio da Eficiência fosse aplicado, deveria o
Município de Jericó planejar e antecipar-se às suas necessidades, adequando
estrategicamente  seu  quadro  de  pessoal,  a  fim  de  que  contratações
temporárias e em regime de urgência não se tornassem recorrentes. Portanto,
a referida contratação não se caracteriza como de necessidade temporária e
excepcional  interesse  público,  exigida  no  texto  constitucional,  para  cargos
dessa natureza. 

A  própria  Constituição  Federal  de  1988
dispõe que, em regra, a investidura em cargo ou emprego público, depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvada as nomeações em cargos de comissão, conforme estabelece o
artigo 37, inciso II. A contratação sem concurso público é admitida, desde que
em caráter temporário e excepcional, prevista na CF/88.

No caso em apreço, a contratação da parte
autora não se enquadra em  nenhuma das duas exceções. E, por isso,  é
eivada de nulidade nos termos do § 2º do art. 37 da Carta Magna que dispõe:
“A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Tratando-se de contrato nulo por ausência
de prévia aprovação em concurso público, faz jus o servidor ao percebimento
de  valores  correspondentes  à  contraprestação  pelo  serviço  prestado.  No
âmbito  do  Direito  do  Trabalho,  sendo  impossível  a  restituição  do  trabalho
prestado, o empregador deve ao trabalhador o pagamento da contraprestação
pelo labor de que se aproveitou.

Desse modo, há expressa observância aos
princípios constitucionais, em que se funda a República Federativa do Brasil,
de respeito à dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.
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Com isso, a condenação ao pagamento dos
salários  e  demais  verbas  devidas  não  está  validando  o  contrato  tido  por
irregular, mas apenas reconhecendo a devida contraprestação pecuniária pelo
trabalho prestado, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Edilidade.

Em relação à nulidade de  contratação de
servidores  pela  Administração,  sem  prévio  concurso  público,  diante  da
multiplicidade  de  recursos  que  ascenderam  à  Corte  Suprema,  o  Pretório
Excelso  em  decisão  plenária  com  repercussão  geral,  no  julgamento  do
Recurso Extraordinário nº 705.140-RS, relatado pelo Ministro Teori Zavascki,
julgado  em  28.08.2014,  fixou  a  tese  de  que  os  contratos  de  trabalho
celebrados  pela  administração pública,  fora  das  hipóteses  legais  possuem
uma nulidade qualificada, não gerando direitos sociais previstos do art. 7º e
art.  39,  §  3º  da  Constituição  Federal,  excetuando  apenas  os  valores
correspondentes  ao  salário  pelos  dias  trabalhados  e  o  resgate  do  valor
correspondente ao FGTS. 

Todavia,  conforme  entendimento  atual,  o
STF,  encarregado  de  ditar  a  derradeira  palavra  na  exegese  do  direito
constitucional  e velar  pela uniformidade da sua aplicação,  entendeu que a
contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público e
não se enquadrando nas exceções prevista no texto constitucional,  é nula,
não  gerando  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.

 In casu, verifica-se que restou inconteste a
efetiva prestação de serviço, inclusive, a edilidade sequer contestou o período
laborado pelo autor. Doutra banda, consigna-se que o município não trouxe
aos autos quaisquer documentos que comprovassem a percepção pela parte
autora  das  verbas  pleiteadas  neste  feito  (FGTS),  alçando  em sua  defesa
apenas a tese de inconstitucionalidade do art.  19-A da Lei 8.036/90 e, por
isso, a ausência de direito à percepção do pagamento do FGTS.

Já o autor, segundo apelante, pugnou pelo
reconhecimento da prescrição  trintenária.

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. 
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Nas controvérsias envolvendo parcelas de
trato sucessivo e de caráter alimentar, a prescrição se renova periodicamente,
prescrevendo  somente  aquelas  vencidas  nos  cinco  anos  anteriores  ao
ajuizamento da ação. A presente ação foi ajuizada em 20/01/2011, ocorrendo,
portanto,  a  prescrição  das  parcelas  relativas  a  períodos  anteriores  ao  dia
20/01//2006.

Por  todo  o  exposto,  em  face  dos
fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados,  NEGA-SE PROVIMENTO
AO  REEXAME  NECESSÁRIO  E  AOS  APELOS interpostos  pelas  partes
litigantes, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o 
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma. 
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. 
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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