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CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO
–  Reexame necessário e apelação cível –
Ação de cobrança – Procedência parcial  -
Servidor  público –  Investidura  sem prévia
aprovação em concurso público – Contrato
por  prazo  determinado – Renovações  su-
cessivas – Contrato nulo – Efeitos jurídicos
- Direito à percepção dos saldos de salário
e dos valores referentes ao FGTS - Prece-
dente do STF julgado sob a sistemática da
repercussão geral –  RE 765.320/MG -  Ma-
nutenção da sentença - Desprovimento. 

-  A contratação  por  prazo  determinado  é
uma exceção ao princípio da acessibilidade
dos cargos públicos mediante concurso pú-
blico de provas ou provas e títulos e foi cria-
da para satisfazer as necessidades tempo-
rárias de excepcional interesse público, situ-
ações de anormalidades em regra incompa-
tíveis  com a  demora  do  procedimento  do
concurso (art. 37, IX, da CF).

- A respeito dos direitos dos servidores con-
tratados  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
percebimento  dos  salários  referentes  aos
dias efetivamente trabalhados e ao depósi-
to do FGTS.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cí-
vel do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  negar provi-
mento ao reexame necessário e ao recurso apelatório, 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 reexame necessário e de apela-
ção cível interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA, objetivando reformar a sen-
tença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Princesa
Isabel que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por SIMONE PEREIRA
DE MEDEIROS,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  deduzida  na
exordial, declarando nulo o contrato firmado entre as partes e, em consequên-
cia, condenou o promovido a pagar à autora os valores relativos aos FGTS do
período de 02/05/1989 a 01/08/2009, bem como os saldos de salário dos me-
ses de maio, junho e julho de 2009. 

Nas suas razões (fls.  233/241), o apelante
suscita a reforma total da decisão de primeiro grau, para julgar improcedente
os pedidos iniciais, alegando, em síntese, que a apelada não faz jus à percep-
ção do FGTS, eis que submetida a regime jurídico administrativo. Ademais,
argumentou que durante o período em que a autora laborou para o Estado da
Paraíba todos os salários foram pagos regularmente. 

Contrarrazões às fls. 244/252.   

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,
em razão do não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178 da Lei
Adjetiva Civil. 

É o relatório.

V O T O.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
constantes  na  lei  processual,  conheço  do  recurso  apelatório e  passo  a
analisá-lo.



Ademais, faz-se mister observar que o “de-
cisum a quo” está sujeito ao duplo grau de jurisdição, “não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal” (art. 475 do CPC de 1973/ art. 496
do NCPC1), tendo em vista ser a sentença ilíquida.

Nesse sentido,  é o enunciado da Súmula
490 do STJ. Veja-se:

“Súmula 490 – A dispensa de reexame necessário, quan-
do o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sen-
tenças ilíquidas”.

Dessa  forma,  conheço,  “ex  officio”, do
reexame necessário, e o aprecio, doravante, conjuntamente com o recurso de
apelação.

O tema central da demanda recai sobre a
validade do contrato de trabalho entre as partes e as possíveis verbas devidas
da relação de trabalho entre elas.

Como é cediço, a investidura em cargo ou
emprego público, em regra, pressupõe a aprovação prévia em concurso públi-
co. 

A exceção à regra do concurso público fica
por conta das seguintes situações especiais: a) provimento de cargos em co-
missão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração; b) contrata-
ção por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público.       

No  caso  em  comento,  observa-se  que  a
contratação da apelada junto ao Estado da Paraíba é, de fato, nula, porquanto
se deu sem prévia aprovação em concurso público, bem como fora efetivada
sem que houvesse a justificativa de necessidade temporária de excepcional
interesse público. 

Em tratando-se de contrato nulo, por ausên-
cia de prévia aprovação em concurso público, a jurisprudência atende à impe-
ratividade do art. 19-A da lei 8.036/90, que dispõe:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vincu-
lada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja de-
clarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da

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

I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;”
§ 2º – Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor
certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do deve-
dor na execução de dívida ativa do mesmo valor.



Constituição Federal, quando mantido o direito ao salá-
rio.  (Incluído  pela  Medida  Provisória  nº  2.164-41,  de
2001).

A MP 2.164-41/01, ao acrescentar o art. 19-
A à lei 8.036/90, confere ao empregado que teve seu contrato de trabalho de-
clarado nulo, o direito ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do
FGTS, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo,
pois há expressa observância aos princípios constitucionais em que se funda
a República Federativa do Brasil.

Com isso, a referida norma não está vali-
dando o contrato tido por irregular, mas apenas reconhecendo o direito ao
FGTS, que não deixa de ser uma espécie de salário, evitando-se, assim, o en-
riquecimento ilícito da edilidade. Dessa forma, o Estado da Paraíba deve ser
condenado ao pagamento dos depósitos no Fundo de Garantia. 

Em face da nulidade da contratação, faz a
autora jus as verbas descritas na sentença, eis que, consoante orientação fir-
mada pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 765320 MG), os servido-
res contratados pela Administração Pública sem a observância das normas re-
ferentes a prévia aprovação em concurso público, possuem direito a perceber
os salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito fundiário – FGTS.

Nesse sentido, segue a Jurisprudência do-
minante do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE  NE-
CESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL IN-
TERESSE  PÚBLICO.  REQUISITOS  DE  VALIDADE
(RE  658.026,  REL.  MIN.  DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE
31/10/2014,  TEMA 612).  DESCUMPRIMENTO.  EFEI-
TOS  JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS
SALÁRIOS  REFERENTES  AO  PERÍODO  TRABA-
LHADO  E,  NOS  TERMOS  DO  ART.  19-A DA LEI
8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS
EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEM-
PO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de
repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a contratação por tempo de-
terminado para atendimento de necessidade temporária
de excepcional interesse público realizada em desconfor-
midade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em
relação aos servidores contratados, com exceção do di-
reito à percepção dos salários referentes ao período tra-
balhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraor-
dinário a que se dá parcial provimento, com o reconhe-
cimento da repercussão geral do tema e a reafirmação



da  jurisprudência  sobre  a  matéria.
(RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,
julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO RE-
PERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-
09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )” (grifei)

Mais:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
COM  AGRAVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  NULIDADE.  FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. DIREITO AOS DE-
PÓSITOS.  FUNDAMENTAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RE-
CORRIDO EM HARMONIA COM AS DIRETRIZES DO
PLENÁRIO NO RE 596.478 - RG (REL. P/ ACÓRDÃO
MIN. DIAS TOFFOLI TEMA 191) E NO RE 705.140 RG
(DE MINHA RELATORIA TEMA 308), JULGADOS SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  AGRA-
VO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 846.441-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe de 1º/8/2016)”

E:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRA-
TO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREI-
TO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES.. AGRAVO RE-
GIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE
880.073-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Tur-
ma, DJe de 9/9/2015)”

Por fim:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agra-
vo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nu-
lidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reco-
nhecida. Precedentes. 
1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-
RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, con-
cluiu  que,  mesmo  quando  reconhecida  a  nulidade  da
contratação do empregado público,  nos termos do art.
37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do
trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido
ser devido o salário pelos serviços prestados. 
2. Essa orientação se aplica também aos contratos tem-
porários declarados nulos, consoante entendimento de
ambas as Turmas.
3. Agravo regimental  não provido. (ARE 867.655-AgR,
Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  DJe  de
4/9/2015”



Esta Egrégia Côrte de Justiça também se-
gue essa linha de entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE  TRABALHO
TEMPORÁRIO  DECLARADO  NULO.  INSURGÊNCIA
DO MUNICÍPIO RESTRITA À CONDENAÇÃO AO PA-
GAMENTO DE SALÁRIOS E FGTS. MATÉRIA APRECI-
ADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE-
PRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA.  SENTENÇA QUE
BEM APLICOU O ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, OB-
SERVANDO  O  DIREITO  INTERTEMPORAL  DECOR-
RENTE  DA  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº
11.960/2009. RAZÕES RECURSAIS QUE SE REVELAM
CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS
TRIBUNAIS SUPERIORES EM SEDE DE JULGAMEN-
TO  DE  RECURSOS  REPETITIVOS.  APLICAÇÃO  DO
ART. 932, IV, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO NEGADO.
- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao re-
gime de repercussão geral, firmou a orientação jurispru-
dencial 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  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00152189020138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-
04-2016)” 

E:

“AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELA QUARTA
CÂMARA CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RE-
LATOR. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GE-
RAL.  ORIENTAÇÃO DESTA CORTE CONTRÁRIA AO
ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL FEDE-
RAL.  POSSIBILIDADE  DE  RETRATAÇÃO.  INTELI-
GÊNCIA DO ART. 543-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO  CIVIL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  CON-
VERTIDA  EM  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Servidora contratada sem
concurso público. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA Cons-
tituição  FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  PERCEBI-
MENTO DAS FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Fundo de Garan-
tia POR Tempo de Serviço - FGTS. Direito ao recolhi-
mento.  SALDO DE SALÁRIO.  CABIMENTO.  Prece-
dentes  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. -  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 Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço ¿ FGTS. - A respeito
dos direitos dos servidores contratados pela Administra-
ção Pública sem observância ao art. 37, II, da Constitui-
ção Federal, o Supremo Tribunal Federal, após reconhe-
cer a repercussão geral da matéria, decidiu que tais ser-
vidores fazem jus apenas ao percebimento dos salários
referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS.  
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001737920118150831,  4ª  Câmara  Especializada  Cí-
vel,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NO-
BREGA COUTINHO , j. em 17-03-2016)” (grifei)

Outrossim, como é cediço, incumbia ao Es-
tado da Paraíba fazer a prova do pagamento, considerando que ao autor so-
mente é exigida a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I,
do CPC/73), o que foi feito mediante a certeza dos trabalhos prestados. 

Em contrapartida, o insurgente não compro-
vou haver pago a verba, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. Em observân-
cia ao disposto no art. 396 do CPC/73, caberia ao apelante, quando da apre-
sentação da defesa, acostar aos autos a prova documental necessária à com-
provação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor, o que não ocorreu na hipótese vertente, deixando, assim, de colacio-
nar ao processo documentação capaz de afastar a pretensão inicial.

Nesse contexto,  é forçoso concluir  que o
veredicto do Primeiro Grau encontra-se absolutamente consentâneo com o
escólio pretoriano prevalente. 

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões, nega-se provimento à re-
messa necessária e à apelação cível.     

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente ao julgamento,  o Exmo. Dr.  Fran-
cisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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