
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
 Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002240-85.2015.815.0181
Origem : 5ª Vara da Comarca de Guarabira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Estado da Paraíba
Procurador : Paulo Renato Guedes Bezerra
Apelado : Heverton Gomes Martins
Advogado : Leomar da Silva Costa (OAB/PB nº 19.261)
Remetente  : Juiz de Direito

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  SERVIDOR
CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO NULO. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  VERBAS DEVIDAS. SALÁRIO RETIDO.
FGTS -  FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  APLICAÇÃO  DO
ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTE
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES DA LEI Nº
11.960/2009. MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
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DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO.

- 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.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  no  sentido  de  que  o  prazo  para
cobrança de depósito do FGTS – Fundo de Garantia
por  Tempo  de  Serviço,  nas  relações  em  que  a
Fazenda Pública  figure  como sujeito  passivo,  é  de
cinco  anos,  haja  vista  o  prescrito  no  art.  1º,  do
Decreto nº  20.910/32 -  dispositivo legal  que rege a
prescrição contra o ente público – que por ser norma
de cunho especial, se sobrepõe a lei geral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa e o apelo.

Heverton  Gomes  Martins  ajuizou  Ação  de
Cobrança,  em face do Estado da Paraíba, ao fundamento de ter sido admitido pelo
ente  estatal,  para  exercer  a  função  de  recepcionista,  no  Hospital  Regional  de
Guarabira,  no  período  compreendido  entre  setembro  de  2014  e  março  de  2015,
quando  foi  dispensado,  deixando,  contudo,  de  perceber  os  valores  que  lhe  são
devidos.  Diante  do  panorama  narrado,  requereu  o  percebimento  das  seguintes
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verbas:  pagamento  dos  depósitos  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço,  férias,  acrescidas  do respectivo  terço  constitucional,  e  salários  de  todo o
período laborado.

Contestação não ofertada pelo Estado da Paraíba, fl.
28.

O Juiz de Direito a quo, fls. 32/36, julgou parcialmente
procedente o pedido disposto na exordial, nos seguintes termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A
PRETENSÃO  AUTORAL,  e,  em  consequência,
condeno  o  promovido  a  pagar  a  promovente  os
valores  relativos  ao  FGTS,  e,  ainda,  os  valores
referentes  ao  salário  retido  referente  a  05  (cinco)
meses  trabalhados  pela  parte  autora,  tudo  com
observância  ao  período  quinquenal  de  prescrição,
previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.
A condenação  fica  acrescida  de  juros  de  mora  de
0,5%  ao  mês,  a  partir  da  citação,  e  correção
monetária,  pelo  INPC,  a  contar  da  data  da
exoneração, na forma prescrita no art. 1.º-F da Lei n.
9.494/97, na redação prevista pela MP n. 2.180-35/01.
Entretanto, a partir da vigência da Lei n. 11.960/09,
que  deu  nova  redação  da  mora  e  a  correção
monetária serão calculados na forma prescrita para a
remuneração da caderneta de poupança.
Sucumbência recíproca. Sem honorários advocatícios.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  38/47,  alegando,  em resumo,  a  impossibilidade de  aplicação  da
Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  à  hipótese  dos  autos,  haja  vista  a  natureza
administrativa  do  vínculo  existente  ente  as  partes.  Argumenta,  outrossim,  que  a
admissão do servidor não observou o estabelecido no art.  37,  II,  da Constituição
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Federal, porquanto realizada sem o devido concurso público, razão pela qual só faria
jus ao recebimento dos salários retidos, o que não se aplica à hipótese em questão,
porquanto, segundo o ente estatal, todos os valores foram devidamente pagos pelo
promovido.  No mais,  sustenta que por ter  sido o servidor admitido por contrato
temporário, indevido os depósitos a títulos de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço,  e,  na hipótese  de  não  comungar  esta  corte  do  mesmo entendimento,
pugna pela observância ao prazo prescricional de cinco anos.  Ao final, pugna pela
atualização dos valores, de acordo com o consignado no art. 1º-F da Lei 9.494/97, até
25 de março de 2015, e após essa data, na hipótese de créditos, que serão objeto de
precatórios, requer a correção pelo IPCA-E. 

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  50/55,
rechaçando as alegações elencadas pelo ente estadual, pugnado pelo desprovimento
do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos aportaram a esta Corte de Justiça
pela  interposição  de  Recurso  Apelatório pelo  promovido,  como  em  razão  de
Remessa Oficial,  motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente, haja vista o
exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

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
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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.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica  da
documentação colacionada aos autos,  fls. 11/15, o autor foi contratado 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.

E no  que  diz  respeito  aos direitos  dos  servidores
contratados pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público,
o Supremo Tribunal Federal, 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 do   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
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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
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 28/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) - destaquei.

Assim,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  o  promovente
possui  direito  apenas ao  depósito  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço,  observada a prescrição quinquenal,  nos moldes do  art.  1º,  do Decreto nº
20.910/32, bem assim dos salários referente aos cinco meses trabalhados,  conforme
reconhecido na decisão de primeiro grau.

De  outra  banda,  em  se  tratando  de  condenação
imposta  à  Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora e a correção monetária deverão ser calculados,
conforme determina o art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

Por fim, ratifico os termos da sentença no tocante as
verbas sucumbenciais, ante a verificação de sucumbência recíproca.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  A
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REMESSA E AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002240-85.2015.815.0181                                                                                                                                                 7       


