
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0016840-25.2011.815.2001 – 1ª Vara da Fazenda Pública
da Capital
Relator : João  Batista  Barbosa  -  Juiz  convocado  em substituição  ao  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
 Apelante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Roberto Mizuki.
Apelado : Gilmar Santos de Brito

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
COBRANÇA  –  SERVIDOR  ESTADUAL  –  PRETENSÃO  EM
RECEBER VERBAS SALARIAIS – CONTRATAÇÃO SEM PRÉVIO
CONCURSO PÚBLICO –  MATÉRIA SUBMETIDA AO INSTITUTO
DA  REPERCUSSÃO  GERAL  – ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  –  CONTRATO  NULO  —  SALDO  DE
SALÁRIOS  E FGTS.  INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DÉCIMO
TERCEIRO E ÀS FÉRIAS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE
AUTORA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AGRAVAR  A CONDENAÇÃO
DO  RECORRENTE  —  PRECEDENTES  —  REFORMA  DA
SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — REFORMA
DE OFÍCIO —  REFORMATIO IN PEJUS — NÃO APLICAÇÃO —
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DA REMESSA.

– “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.”

—  Os juros  moratórios  serão  calculados com base  no  índice  oficial  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,    incidindo
uma  única  vez  até  o  efetivo pagamento,   nos termos da regra do art. 1º-
F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária,
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.  5º da Lei
11.960/09,  deverá  ser  calculada  com  base  no  IPCA,  índice  que  melhor
reflete a inflação acumulada do período, incidindo a partir da data do efetivo
prejuízo,  a  teor  da Súmula 43 do STJ (Incide correção monetária sobre
dívida a partir da data do efetivo prejuízo).  Ressalte-se, ademais, que essa



modificação não implica em reformatio in pejus por se tratar de matéria de
ordem pública.

VISTOS RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial a ambos os recursos,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária oriunda da sentença de
fls. 137/141 que, nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por Gilmar Santos de Brito em
face do Estado da Paraíba, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Ente
Público ao pagamento do FGTS devido ao autor, referente ao período de 01/10/2009 a 01/06/2010,
bem como o décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais, com acréscimo de correção
monetária,  pelo IPCA, a  partir  de cada  vencimento,  e  juros  remuneratórios,  de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art.
1º-F da Lei n. 9.494/97, desde a citação inicial.

O demandado interpôs  apelação aduzindo que o contrato firmado com a
demandante é nulo, por ausência de concurso público, não gerando efeitos a assegurar  as verbas
pleiteadas na inicial.  Na hipótese de procedência do pedido, requer que seja observado juros de
mora de 0,5% ao mês, a contar da citação para a presente demanda, bem como índice de correção
monetária aplicada às cadernetas de poupança, conforme estipula o art. 1º_F da Lei n. 9.494/97. Por
fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o art. 85, § 5º do NCPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl.154.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende sua intervenção (160/161).

É o relatório. 

VOTO.

Inicialmente, no que toca à admissibilidade das remessas necessárias, o art.
475, § 2º, do Código de Processo Civil/1973 prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público; 
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 3º  Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  as
respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito  público  e  os  Municípios  que
constituam capitais dos Estados;



A partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não  ser
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o
patamar de 500 (quinhentos)  salários  mínimos,  sendo,  nesse caso,  a  condenação ou o proveito
econômico de valor certo e líquido.

Como no presente caso a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

Mérito.

No caso dos autos, o promovente afirma que exerceu a função de Auxiliar
de  Máquinas  junto  ao  Estado  da  Paraíba  desde  março  de  2009 até  maio  de  2010,  quando foi
dispensado do serviço público.  Afirma que  faz  jus às  férias  acrescidas  do terço  constitucional,
décimo  terceiro,  salário,  de  todo  o  período  laborado,  depósito  do  FGTS,  aviso  prévio  e  vale
transporte.

Na  sentença,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento do FGTS devido ao autor,
referente ao período de 01/10/2009 a 01/06/2010, bem como o décimo terceiro salário proporcional,
férias proporcionais.

O Estado da Paraíba apresentou recurso pugnando pela reforma da sentença,
aduzindo que o contrato firmado com a demandante é nulo, por ausência de concurso público, não
gerando efeitos a assegurar as verbas pleiteadas na inicial.

Pois bem.

Em  relação  à  nulidade  de  contratação,  reconhecida  pelo  próprio  ente
público, a Corte Suprema, 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. 

Segue o julgado paradigma:

“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 ZAVASCKI,  Tribunal
Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014
PUBLIC 05-11-2014).” 

Esta Corte de Justiça corrobora:



APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  VERBAS  SALARIAIS  EM
ATRASO.  FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL NA ORIGEM.  IRRESIGNAÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
EDILIDADE CAPAZ DE IMPEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR O DIREITO
PLEITEADO.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA  MUNICIPALIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO. REMESSA OFICIAL. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.  SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA Nº  490 DO STJ.  AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATO  NULO.  DIREITO  AO  DEPÓSITO  DO  FGTS  DO  PERÍODO
TRABALHADO  E  SALDO  DE  SALÁRIO.  MATÉRIA  SUBMETIDA  AO
INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE DO ARTIGO 543-B, § 3º,
DO  CPC.  ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO COM RELAÇÃO AO SALDO DE
SALÁRIO E FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO
DA REMESSA OFICIAL.  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 nº 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 DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC
05-11-2014).  (TJPB;  APL  0000249-39.2015.815.0031;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  Benevides;  DJPB
19/05/2017; Pág. 13) 

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”. 

Desta feita, correto o reconhecimento da nulidade do contrato na sentença
recorrida.  Contudo,  conforme  mencionado  acima,  a  nulidade  contratual  permite  apenas  o
pagamento de  saldo de salários  e  FGTS, de modo que a  condenação ao pagamento de férias
acrescida do terço constitucional não deve ser mantida. 

Ocorre,  entretanto,  que diante  da inexistência  de  recurso formulado pelo
autor,  não  é  possível  agravar  a  condenação  do  recorrente  Estado  da  Paraíba,  impondo-lhe  o
pagamento do  saldo salário, de modo que, a apelação cível deve ser julgada parcialmente, para
retirar  a  condenação  do  décimo  terceiro  salário  e  férias  proporcionais,  mantendo-se  apenas  o
pagamento do FGTS, conforme dito acima.

Por  fim,  no  tocante  aos  juros  e  correção  monetária,  a sentença  merece
reparo, pois, deve ser aplicada a lei n.º 11.960/09 que alterou o art. 1º-F da lei 9494/97, com a
seguinte observação:

Ao julgar as ADIns 4.425/DF e 4.357/DF, em 11/03/2013 o STF declarou a
inconstitucionalidade parcial do §12 incluído no art. 100 da Constituição Federal pela EC 62/09 no
que tange à vinculação da atualização monetária de débitos fazendários inscritos em precatórios aos
índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

Em razão da discrepância entre os índices de remuneração da poupança e o
índice da inflação, o STF considerou que a atualização monetária dos débitos fazendários com base
em  índice  que  não  recompõe  a  perda  decorrente  da  inflação  no  período  viola  o  direito  à

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20543&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart543
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20543&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart543


propriedade, vez que a atualização monetária proposta é insuficiente para preservar o valor real do
crédito a ser pago pela Fazenda Pública.

Como consequência das parciais declarações de inconstitucionalidade do §
12 do art. 100 da CF foi reconhecida a inconstitucionalidade também do art. 5º da lei 11.960/09, que
conferiu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  lei  9.494/97,  pois  a  norma  infraconstitucional  previa  a
atualização monetária vinculada aos índices oficiais de renumeração da poupança. 

Em razão da ausência de segurança jurídica quanto ao início dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, surgiu nova divergência jurisprudencial quanto ao índice de
atualização monetária aplicável aos casos em julgamento, com a prolação de decisões divergentes e
contraditórias nos Tribunais brasileiros. 

Destarte,  chegou  ao  STJ  para  julgamento  pelo  sistema  de  Recurso
Repetitivo o REsp 1270439/PR, oportunidade em que a Primeira Seção do STJ posicionou-se pela
atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública com base em índice oficial que
seja fiel à inflação do período, optando pela adoção do IPCA para esta finalidade: 

(…) 17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente
reproduz  a  norma  do  §  12  do  art.  100  da  CF/88,  o  Supremo  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção
monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  que  reflitam  a  inflação
acumulada do período, a  ela não se aplicando os  índices  de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a
dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19.
O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o
índice de correção monetária adotado.   Todavia, há importante referência no voto vista do
Min.  Luiz  Fux,  quando  Sua  Excelência  aponta  para  o  IPCA (Índice  de  Preços  ao
Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota  .
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária
- o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de
confiança  entre  abril  de  1998  e  setembro  de  2001  -,  os  juros  moratórios  devem ser
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação
da  Lei  11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base
no  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação  acumulada  do  período.  21.  Recurso
especial  provido  em parte.  Acórdão sujeito  à sistemática  do art.  543-C do  CPC e  da
Resolução  STJ  n.º  08/2008.  (REsp  1270439/PR,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)

Ex positis, DOU PROVIMENTO PARCIAL a REMESSA OFICIAL e a
APELAÇÃO CÍVEL, para:

a) para julgar  improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro e
férias proporcionais;

b) manter a condenação ao pagamento do FGTS;

c) de ofício, determinar que os juros moratórios sejam calculados  com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,   incidindo uma
única  vez  até  o  efetivo pagamento,    nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor



reflete a inflação acumulada do período, incidindo a partir da data do efetivo prejuízo, a teor da
Súmula 43 do STJ (Incide correção monetária sobre dívida a partir da data do efetivo prejuízo).
Ressalte-se, ademais, que essa modificação não implica em  reformatio in pejus por se tratar de
matéria de ordem pública.

d)  Considerando  a  condenação  parcial  do  Ente  Público,  determino  o
pagamento  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  de  forma  proporcional,  arcando  o
promovente com 70% do valor da condenação, ressaltando ser o mesmo beneficiário da justiça
gratuita, e o promovido com 30%, a teor do que dispõe o art. 86, do NCPC.

É como voto.

Presidiu o julgamento com voto, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes  (Presidente).  Presentes  no  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado





 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016840-25.2011.815.2001 – 1ª Vara da
Fazenda Pública da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária oriunda da sentença
de fls. 137/141 que, nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por Gilmar Santos de
Brito em face do Estado da Paraíba, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar o Ente Público ao pagamento do FGTS devido ao autor, referente ao período de
01/10/2009  a  01/06/2010,  bem  como  o  décimo  terceiro  salário  proporcional,  férias
proporcionais, com acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada vencimento,
e  juros  remuneratórios,  de  acordo com os  índices  oficiais  de  remuneração básica e  juros
aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, desde a citação
inicial.

O demandado interpôs apelação aduzindo que o contrato firmado com
a demandante é nulo, por ausência de concurso público, não gerando efeitos a assegurar  as
verbas pleiteadas na inicial. Na hipótese de procedência do pedido, requer que seja observado
juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação para a presente demanda, bem como índice
de correção monetária aplicada às cadernetas de poupança, conforme estipula o art. 1º_F da
Lei n. 9.94/97. Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o
art. 85, § 5º do NCPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl.154.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem manifestação de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende sua intervenção (160/161).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado


	É como voto.

