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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  SERVIDOR
CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONTRATO NULO. SALÁRIO RETIDO.
VERBAS  DEVIDAS.  ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- 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
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dias trabalhados e ao depósito do FGTS -  Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Jocélio Laurindo da Silva  ajuizou a vertente  Ação
Ordinária de Cobrança c/c Exibição de Documento, em face do Estado da Paraíba,
ao fundamento de ter sido contratada pelo ente estatal, na qualidade de prestadora
de serviços,  para exercer a função de professora,  no período compreendido entre
10/02/2014  a  10/05/2015.  Assim,  nada obstante ter  laborado regularmente  durante
todo o período, deixou de perceber os salários dos meses de fevereiro a maio de 2015.

Às  fls.  78/80,  o  Juiz  de  Direito  a  quo julgou
procedente a pretensão disposta na inicial, consignando os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido
autoral, nos temos do art. 487, I, do CPC, e condeno
o  Estado  da  Paraíba,  no  pagamento  em  favor  da
parte  autora  a  título  indenização  pelos  salários
retidos não pagos referentes aos meses de fevereiro a
maio de 2015.

Inconformado,  o  Estado da Paraíba  ingressou com
APELAÇÃO,  fls.  82/86,  alegando,  em resumo,  tratar-se  a  hipótese  dos  autos,  de
nulidade contratual, porquanto o promovente foi admitido no serviço público, sem
prévia aprovação em concurso, circunstância exigida pelo art. 37, II, da Constituição
Federal, só tendo direito ao saldo de salário, este já devidamente quitado. Por fim,
pede a reforma da decisão atacada.
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Embora a parte apelada tenha trazido aos autos uma
petição informando a juntada seguinte de contrarrazões, referida peça não chegou ao
processo, nos termos da certidão de fl. 95/V. 

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

De registrar, inicialmente, que 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 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. 17/52, 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.

Nessa senda, é certo que as 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.
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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
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.

Nesse trilhar, entendo ser devido ao promovente o
pagamento dos salários retidos, a saber, entre os meses de fevereiro a maio de 2010.

Apelação Cível nº 0001606-89.2015.815.0181                                                                                                                                                                               4



Outrossim, registre-se que não prospera a assertiva
lançada pelo ente estatal no sentido de ser incabível o adimplemento dos salários
após março de 2010,  ao argumento de que apelada  foi  afastada do serviço neste
período,  isso  porque  o  ente  estatal,  não  cuidou  de  trazer  aos  autos  elementos
probatórios a corroborar suas assertivas, a saber, o termo de dispensa, limitando-se
apenas a suscitar sobredita alegação.

Nesta ordem de ideais, tem-se que a percepção dos
salários dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2015, são realmente devidos
ao servidor, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo ente estatal, por não ter este
trazido  à  baila,  prova  suficiente  a  contrariar  os  argumentos  acima  tangidos,  nos
termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

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  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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