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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGOU
PROVIMENTO  A  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS
SALARIAIS.  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE FGTS E PAGAMENTO DO SALDO
DE  SALÁRIOS.  OBRIGAÇÃO  DA  EDILIDADE.  RE
705.140/RS,  SUBMETIDO  À  SISTEMÁTICA  DA
REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
AMPARADO  NO  ART.  932,  IV,  b,  CPC/15.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

É nula a admissão de servidor sem a prévia aprovação em
concurso público,  para função cujo exercício se prolongou
ao  longo  de  anos,  descaracterizando  a  justificativa  de
excepcional  interesse público (art.  37,  IX,  CF) exposta  na
contratação.

Embora  nula  a  contratação,  é  devido  o  recolhimento  de
FGTS e o pagamento do saldo de salários pela edilidade,
consoante  orientação  proclamada pelo  STF,  em sede  de
repercussão geral (RE 705.140/RS).

Restando comprovado o trabalho da autora durante todo o
período objeto da condenação, deve ser mantida a sentença
a  quo, bem  como  a  decisão  monocrática  que  negou
provimento à remessa oficial e ao apelo, com respaldo no
art. 932, IV, b, do CPC/15.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto pelo  Estado  da
Paraíba contra a decisão monocrática de fls. 80/82, que, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada por Maria Verônica dos Santos Souza, negou provimento à
remessa oficial e à apelação interposta pelo Estado, ora agravante, com fulcro
no art. 932, IV,  b, do CPC/2015 (recurso em confronto com acórdão exarado
pelo STF em julgamento de recurso repetitivo) mantendo intacta a sentença de
primeiro  grau  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  exordial  para
condenar o Estado/promovido  ao pagamento do salário retido de janeiro de
2015 e dos depósitos de FGTS referentes ao período de fevereiro de 2011 a
janeiro de 2015.

No  presente  agravo  interno,  o  Estado/agravante  se  insurge
especificamente  contra  a  condenação  referente  ao  FGTS  em  relação  ao
período anterior a junho de 2011, alegando que “se a existência de documento
nos  autos  comprova  que  o  labor  perdurou  até  janeiro  de  2015,  também é
preciso levar em consideração que não há provas do labor a partir de fevereiro
de 2011, somente a partir de junho de 2011” (fl. 88).

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada
(que negou provimento ao seu apelo), bem como da sentença  a quo,  “para
reconhecer  como devido o FGTS apenas a partir  de junho de 2011 e não
fevereiro de 2011” (fl. 88). 

Não houve contrarrazões.

VOTO

Narrou-se  na  exordial  que  a  autora  laborou  para  o
Estado/promovido  de  fevereiro  de  2011  a  janeiro  de  2015,  tendo  sido
contratada como Auxiliar de Serviços.

Sustentou-se, porém, que, além de não lhe ter sido pago o salário
de janeiro  de  2015 e  de não terem sido  efetuados os  depósitos  fundiários
(FGTS) durante o período laboral, a edilidade nunca lhe pagou décimo terceiro
salário,  nem  férias  acrescida  do  terço  constitucional,  razão  pela  qual  foi
ajuizada a presente demanda,  pretendendo-se a quitação das mencionadas
verbas.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pedido, para, declarando a nulidade da contratação da autora
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(por  ausência  de  investidura  através  de  concurso  público),  condenar  o
Estado/promovido ao pagamento do saldo de salário (salário retido de janeiro
de 2015) e dos depósitos de FGTS referentes ao período de fevereiro de 2011
a janeiro de 2015.

Na decisão monocrática ora agravada (fls.  80/82), esta relatoria
negou  provimento  à  remessa  oficial  e  ao  apelo  do  Estado/promovido,  ora
agravante, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, com fulcro no art.
932, IV, b, do CPC/2015, segundo o qual “incumbe ao relator negar provimento
a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivo”. 

Fundamentou-se  no  decisum monocrático  que,  conforme  bem
esclarecido pelo magistrado sentenciante, apesar de ser nula a contratação da
autora -  por ter ocorrido sem a prévia aprovação em concurso público, para
função  cujo  exercício  se  prolongou ao longo  de anos,  descaracterizando a
justificativa  de  excepcional  interesse  público  (art.  37,  IX,  CF)  –  deve  ser
garantido à parte, pelo menos, o direito ao recebimento do FGTS e do saldo
de salários, tendo em vista o que restou proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal  no  julgamento  do  RE  705.140/RS, submetido  à  sistemática  da
repercussão geral:

“a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações
de pessoal pela Administração Pública sem a observância
das  normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação  em  concurso  público  (CF,  art.  37,  §  2º),  não
gerando,  essas  contratações,  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos em relação aos empregados contratados, 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.”  (grifei) 

Eis a ementa do aludido paradigma da Suprema Corte:

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
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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.1

Registrou-se, por fim, na decisão ora agravada, no que pertine ao
saldo de salário, que a existência deste se encontra devidamente evidenciada
nos autos, tendo em vista a apresentação de documento (fl. 15) comprovando
que a autora trabalhou durante janeiro de 2015 e, ainda, a juntada de ficha
financeira (fl. 36)  pelo próprio Estado, a demonstrar que a parte não recebeu o
salário do respectivo mês. 

No  presente  agravo  interno,  o  Estado/agravante  se  insurge
especificamente  contra  a  condenação  referente  ao  FGTS  em  relação  ao
período anterior a junho de 2011, alegando que “se a existência de documento
nos  autos  comprova  que  o  labor  perdurou  até  janeiro  de  2015,  também é
preciso levar em consideração que não há provas do labor a partir de fevereiro
de 2011, somente a partir de junho de 2011” (fl. 88).

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada
(que negou provimento ao seu apelo), bem como da sentença  a quo,  “para
reconhecer  como devido o FGTS apenas a partir  de junho de 2011 e não
fevereiro de 2011” (fl. 88). 

Sem maiores delongas, tal arguição não merece guarida, pois, à
fl.  12,  observa-se  uma  declaração  emitida  pelo  Gestor  Escolar  da  Escola
Estadual Benjamim Maranhão, na cidade de Araruna, atestando que a autora
(Maria Verônica dos Santos Souza) trabalhou naquela unidade de ensino em
período que se iniciou em fevereiro de 2011.

Destarte, como o documento de fl. 12 (emitido por agente público
do próprio Estado/agravante) comprova que a autora começou a laborar para a
edilidade em fevereiro de 2011; e como o instrumento de fl. 15 (ficha de ponto
de presença) demonstra que tal labor perdurou até janeiro de 2015, deve ser
mantida a condenação sentencial objeto do presente agravo interno, qual seja
a  de  quitação  dos  depósitos  de  FGTS  pelo  período  compreendido  entre
fevereiro de 2011 e janeiro de 2015, mesmo porque nenhum desses meses se
encontra atingido pela prescrição quinquenal.

Com efeito, deve ser manida a decisão ora agravada – que negou
provimento à remessa oficial e ao apelo do Estado/agravante – a fim de que
permaneça intacta a sentença de primeiro grau.

1 STF  -  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.
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Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr.
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos
Santos).  Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa
Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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