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APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO
PRECÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO.
CONTRATO  NULO. CONDENAÇÃO  AO  SALDO  DE
SALÁRIO,  COM  RESPEITO  À  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  IRRESIGNAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO
NATALINA.  DIREITO  APENAS  ÀS  REMUNERAÇÕES
RETIDAS.  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ILEGALIDADE DO
ADIMPLEMENTO  INFERIOR  AO  MÍNIMO.
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  NECESSIDADE
DO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA
FAZENDA PÚBLICA. DESRESPEITO AO ART. 373, II, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.
DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA  DA  EDILIDADE.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  DO
PROMOVENTE.

- A despeito do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho
originariamente  firmado com a  administração  pública,  faz  jus o
servidor aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS e  ao  saldo  de  salário,  nunca  inferior  ao  mínimo legal.
Precedentes.

-  “Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Direito
Administrativo. Contratação temporária.  Direito ao recebimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  3.  Contrato por
tempo  indeterminado  e  inexistência  de  excepcional  interesse
público. Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do
saldo  salarial  e  levantamento  de  FGTS.  Precedentes:  RE-RG
596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-RG 705.140, rel. min.
Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação jurisprudencial
aos  casos  de  contratação  em  caráter  temporário  pela
Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STF. RE 863125 AgR / MG - MINAS GERAIS. Rel.
Min. Gilmar Mendes. J. em 14/04/2015).
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- “O poder público, em razão do art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem
obrigação  de  remunerar  seus  servidores  públicos  com  piso  nunca
inferior ao salário mínimo legal. De acordo com o sistema do ônus da
prova adotado pelo CPC,  cabe ao réu demonstrar  o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do servidor alegado em sua defesa,
sujeitando-se  o  estado  aos  efeitos  decorrentes  da  sua  não
comprovação.” (TJPB; Ap-RN 0000167-13.2010.815.0571; Segunda Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB
02/06/2015; Pág. 9).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EDILIDADE
E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PROMOVENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por José Inácio Neto e pelo Município de
Poço Dantas, desafiando sentença de fls. 263/269, lançada nos autos da Ação de Cobrança, que
julgou procedente em parte o pleito autoral, condenando o ente municipal ao pagamento do saldo
salarial  referente  ao  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  presente  demanda,  com  correção
monetária e juros de mora arbitrados na forma do art. 1º-F, da Lei nº 1.960/2009.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tudo a
ser arbitrado na liquidação de sentença, conforme disposto no §4º, II, do art. 85, do CPC/2015. 

Irresignado, o promovente interpôs súplica apelatória às fls. 273/277 pugnando pela
percepção  das  diferenças  salariais  e  décimo  terceiro  salário  na  forma  dobrada,  bem  como
recolhimento de todas as contribuições previdenciárias do período laborado.

Alfim, requer a elevação dos honorários sucumbenciais para o importe de 20% (vinte
por cento) do valor da condenação.

O Município de Poço Dantas também apelou (fls. 279/289), argumentando que o
demandante não era empregado do município, mas sim laborava de maneira eventual, recebendo
sua remuneração por serviços desempenhados, não possuindo qualquer vínculo empregatício.

Contrarrazões apresentadas pelo demandante às fls. 297/300 e pelo demandado às fls.
303/308.

Instada a manifestar-se, às fls. 317/318, a Procuradoria de Justiça não se pronunciou
quanto ao mérito dos recursos, pugnando apenas pelo prosseguimento do feito.

É o breve relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Passo ao exame de ambos os Recursos, haja vista a relação intrínseca entre as
matérias neles abordadas. 

Pois bem, é cediço que a contratação de mão de obra pelo Poder Público deve ser
precedida de concurso, nos moldes do artigo 37, II, da Constituição Federal, de forma a premiar o
Princípio da Isonomia, pelo qual os administrados devem ter chances iguais de ingresso no serviço
público.

A Carta  Magna,  no  entanto,  prevê  no  inciso  IX  do  supracitado  dispositivo,  a
possibilidade de contratação de pessoal sem certame, por período determinado, quando for o caso
de urgência ou de atividades excepcionais.

Não se pode afirmar que o Ente Municipal tenha contratado o demandante por esses
motivos,  porquanto não fora juntado aos autos  o pacto,  bem como a função de gari  representa
necessidade permanente, inapta a demonstrar excepcional interesse público, não havendo que se
falar em dispensa em razão do decurso do lapso legal do contrato de trabalho.

Por outro lado, embora a contratação tenha ocorrido às margens da lei, originando
uma avença de trabalho nula, não quer dizer que o vínculo empregatício não deva gerar efeitos. 

O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o servidor
público com contrato de trabalho considerado inválido possui direito apenas ao recebimento
dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS  . Nesse sentido, vejamos: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
Contratação temporária. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia
por  Tempo  de  Serviço.  3.  Contrato  por  tempo  indeterminado  e
inexistência de excepcional interesse público. Nulidade do contrato. 4.
Efeitos  jurídicos:  pagamento  do  saldo  salarial  e  levantamento  de
FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli, e RE-
RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade dessa orientação
jurisprudencial  aos  casos de contratação em caráter  temporário pela
Administração Pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STF.  RE  863125  AgR  /  MG  -  MINAS  GERAIS.  Rel.  Min.
Gilmar Mendes. J. em 14/04/2015). Grifei.

“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
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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 - RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Pleno. Rel.  Min. Teori
Zavascki. J. em 28/08/2014). Grifei.

Nesse diapasão, cito recentíssimos arestos desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
VÍNCULO PRECÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO  SOMENTE  DO  SALDO  DE  SALÁRIOS  E  AO  FGTS.
AUSÊNCIA DE SALÁRIO RETIDO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE
DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE
REPERCUSSÃO GERAL.  REFORMA DO DECISUM.  PROVIMENTO
PARCIAL.  Consoante  entendimento  do Plenário  do Supremo Tribunal
Federal,  dado  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.” (TJPB; APL 0001391-63.2013.815.0091; Terceira Câmara
“Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
19/05/2017; Pág. 14) 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM
PRIMEIRO  GRAU.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDORA
CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37,
II,  DA  CONSTITUI-  ÇÃO  FEDERAL.  CONTRATO  NULO.
PERCEBIMENTO  DAS  FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DO  TERÇO,  E
DÉCIMO  TERCEIRO.  DESCABIMENTO.  SALDO  DE  SALÁRIO.
DEVIDO. FGTS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.
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. 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. (TJPB; APL 0013156-
77.2013.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 24/03/2017; Pág. 20) 
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Outrossim,  cumpre salientar que a  Fazenda Pública está obrigada a remunerar  os
servidores com piso nunca inferior ao salário mínimo legal, conforme preceitua o art. 7º, IV, da
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender  a  suas  necessidades  vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com
moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,
transporte  e  previdência  social,  com  reajustes  periódicos  que  lhe
preservem  o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  sua  vinculação  para
qualquer fim;”  

Nesse mister, apresento julgado deste Tribunal:

“CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
Reexame  necessário  e  apelação  cível.  Ação  ordinária  de  cobrança.
Servidor municipal.  Pleitos sociais e pagamento de diferença salarial.
Investidura sem prévia aprovação em concurso público e sem contrato
temporário.  Contrato  nulo.  Procedência  no  juízo  de  primeiro  grau.
Irresignação. Preliminar de prescrição bienal. Rejeitada. Possibilidade
do pagamento do FGTS. Súmula nº 363 do TST e do art. 19 - A da Lei nº
8.036/90. Pagamento das diferenças salariais devido. Ônus do réu (art.
333,  II,  do  cpc).  Não  comprovação.  Desprovimento.  É  pacífico  na
jurisprudência  que  os  créditos  contra  a  administração  pública
prescrevem em cinco anos, contados da data da ocorrência do ato ilegal.
O contrato de trabalho, ainda que nulo, pactuado com ente público, em
função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia
submissão a concurso público, permite ao trabalhador o levantamento
das quantias depositadas na sua conta vinculada ao fundo de garantia
por tempo de serviço, a título de indenização. O poder público, em razão
do art.  7º,  IV,  da Constituição Federal,  tem obrigação de remunerar
seus servidores  públicos com piso nunca inferior ao salário mínimo
legal. De acordo com o sistema do ônus da prova adotado pelo CPC,
cabe ao réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do servidor alegado em sua defesa, sujeitando-se o estado aos
efeitos decorrentes da sua não comprovação.”  (TJPB; Ap-RN 0000167-
13.2010.815.0571;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 02/06/2015; Pág. 9) (Grifo nosso)

Assim,  caberia  ao  Município  de  Poço  Dantas,  como  detentor  dos  documentos
públicos,  demonstrar  o  adimplemento  dos  salários  do  demandante  em valor  nunca  inferior  ao
mínimo,  correspondentes  ao  período  não  prescrito,  a  partir  de  outubro  de  2008.  Todavia,  o
promovido não evidenciou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, segundo
expõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. 

Com efeito, verifica-se, assim, que o promovente terá direito ao pagamento referente
ao saldo salarial  retido,  quando sua remuneração foi adimplida em montante inferior ao salário
mínimo da época, não fazendo  jus  ao recebimento do décimo terceiro, tampouco à restituição na
forma dobrada, razão pela qual o decisum vergastado não necessita de reforma nesse ponto.

Desembargador José Ricardo Porto
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Em relação ao levantamento de valores para o INSS, os servidores temporários são
contribuintes do Regime Geral da Previdência Social. Assim, deve ser determinado que o município
realize o recolhimento das contribuições previdenciárias. 

Nesse sentido, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – DEMANDA ENTRE O
INSS  E  MUNICÍPIO  –  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
DESNECESSIDADE  –  FUNDAMENTO  INATACADO  –  SÚMULA
182/STJ – APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
1.  A  simples  demanda  envolvendo  duas  pessoas  jurídicas  de  direito
público não implica na obrigatória intervenção do Parquet, na condição
de custos legis.
2. É desnecessária a participação do Ministério Público no feito, pois
inexiste  interesse  público  indisponível  em  litígio  entre  o  INSS  e  o
Município,  onde  se  questiona  o  pagamento  de  contribuições
previdenciárias. Precedentes do STJ.
3. Hipótese em que o Município alega genericamente que o Tribunal de
origem desconsiderou a existência de regime previdenciário específico
dos servidores municipais,  sem infirmar a situação peculiar objeto de
análise  no  acórdão  recorrido,  referente  aos  servidores  temporários,
vinculados ao RGPS. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
4.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e  não  provido.”  (REsp
852.307/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 09/06/2009, DJe 25/06/2009). (Grifei)

Não é demasia colacionar precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
RETENSÃO  DE  VERBAS  SALARIAS  E  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  RECEBIMENTO  DEVIDO.  FGTS.
RECOLHIMENTO DEVIDO. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DE
JULGAMENTO REPETITIVOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTAGEM A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS E
CORREÇÃO.  MODIFICAÇÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO ESTADO E DA REMESSA
OFICIAL.  (...).  Não  demonstrado  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias relativas ao servidor contratado temporariamente pelo
ente público ao RGPS, impositiva a condenação respectiva. “[... ] para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os
juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por
cento)  ao  mês,  nos  termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei  nº  2.332/87,  no
período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória
nº 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.497/97; percentual de
0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória nº  2.180-35/2001,  até o
advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu
nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97;  juros  moratórios
calculados com base no índice oficial  de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F
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da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, incidindo
a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-
F  da  Lei  nº  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a  partir  da
publicação  da  referida  Lei  (30/06/2009).” (TJPB;  Ap-RN  0003506-
28.2014.815.0251; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 17/10/2016; Pág. 8) (Grifei)

Quanto à verba advocatícia, infere-se que não pode ser fixada em valor ínfimo, a
atentar contra a dignidade do causídico, o qual se debruçou com empenho sobre a causa, de forma a
emprestar tempo e dedicação à defesa do cliente.

Assim, a modificação do percentual arbitrado, a título de honorários,  só deve ser
alterado se restar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante dessas considerações, DEPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO DA
EDILIDADE  E  PROVEJO  PARCIALMENTE  A  SÚPLICA  DO  PROMOVENTE,  para
condenar  a  Fazenda  Municipal  no  recolhimento,  em  favor  do  INSS,  das  contribuições
previdenciárias correspondentes ao período não prescrito.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12/R02
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