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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
ESTADO  DA  PARAÍBA.  PROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDOR
CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE
GARANTIA POR TEMPO  DE SERVIÇO.  DIREITO
AO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM  NESTE  ASPECTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  DIREITO DEVIDO APENAS NOS
CINCO  ANOS  QUE  ANTECEDERAM  O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso
Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de
repercussão  geral,  na  hipótese  de  admissão  de
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pessoal pela Administração Pública sem a realização
de  concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- 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.

-  Consoante  recente  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal,  o  prazo  prescricional,  para  a
cobrança  dos  recolhimentos  do  FGTS  -  Fundo  de
Garantia por Tempo de Serviço, é quinquenal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  reconhecer  a  prescrição  quinquenal,  no
mérito, dar provimento parcial ao recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  73/90,  interposta  pelo
Estado da Paraíba  contra sentença, fls. 64/71, proferida pela Juíza de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de
Cobrança proposta por  Ronaldo Silva, julgou procedente a pretensão disposta na
exordial, nos seguintes termos:

Mediante  tais  considerações,  julgo  parcialmente
procedente o pedido para condenar o Estado da Pa-
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raíba a promover o recolhimento do FGTS sobre os
salários pagos durante todo o período laborado, não
recolhidos no tempo devido. 

Em  suas  razões,  o  Estado  da  Paraíba  arguiu
prescrição  quinquenal  na  hipótese.  No  mérito,  sustentou  a  nulidade  contratual,
porquanto o promovente foi admitido no serviço público, sem prévia aprovação em
concurso,  circunstância  exigida  pelo art.  37,  II,  da  Constituição  Federal.  Aduz  a
inexistência de direito ao recebimento do depósito do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço,  e ao final,  prequestionando a matéria,  pugna  pela reforma da
decisão recorrida.

Sem contrarrazões, fl. 94.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Ronaldo Silva aforou  Ação de Cobrança,  alegando
que fora contratado pelo  Estado da Paraíba, para prestar serviços na qualidade de
vigilante, entre março de 1994 e janeiro de 2013 tendo sido dispensado, sem qualquer
justificativa.  Para  tanto,  postulou  o  recebimento  das  seguintes  verbas:  adicional
noturno, adicional de periculosidade, horas extras e noturnas, terço de férias, por
todo o período laborado e férias, pelos últimos dois anos.

A sentença  fora  julgada  parcialmente  procedente,
para condenar o Estado da Paraíba ao recolhimento do FGTS sobre os salários pagos
durante todo o período laborado, ocasionando a presente irresignação.
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De início, destaco que a prejudicial de prescrição e o
mérito serão analisados conjuntamente.

Pois bem, 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  público,  nos  termos  do  art.  37,  II  e  IX,  da  Constituição  Federal,  senão
vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I – omissis;
II  -  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre
nomeação e exoneração.
(…)
IX –  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público -
destaquei.

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
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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. 09/20, 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.

Em casos tais,  faz-se mister esclarecer que, quando
resta configurada a nulidade da contratação, o servidor faz jus  apenas aos salários
retidos e ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

É  que,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  que  diz
respeito  aos direitos  dos  servidores  contratados  pela  Administração  Pública  sem
prévia aprovação em concurso público, após reconhecer a repercussão geral (Recurso
Extraordinário nº 596.478/RR) 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:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido
o  seu  direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando
reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do
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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. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369.

Nesse  trilhar,  não  havendo  na  hipótese,  pleito  de
diferença salarial, entendo ser devido ao promovente, o depósito relativo ao FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme determinado na sentença ora
atacada.

Todavia,  muito embora sejam devidos os depósitos
referentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insta registrar que o
demandante só faz jus aos recolhimentos do referido Fundo de Garantia nos cinco
anos anteriores a data do ajuizamento da ação, tendo em vista o novo entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que o prazo prescricional
para percebimento do recolhimento do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço é de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º,
XXIX, da Constituição Federal. Eis o dispositivo legal:
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Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;

A propósito,  recente  julgado  do  Supremo  Tribunal
Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho.
Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço  (FGTS).
Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição
trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da
Lei  nº  8.036/1990  e  55  do  regulamento  do  FGTS
aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.  Segurança
jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos  efeitos  da
decisão. Art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Declaração de
inconstitucionalidade com efeitos  ex  nunc.  Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (STF; ARE
709.212;  DF;  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  Julg.
13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Assim,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição Federal,  entendo que a
demandante possui direito ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço nos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação.

Apelação Cível nº 0011735-52.2013.815.0011          7



Ante  o  exposto,  RECONHEÇO  A  OCORRÊNCIA
DE  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL,  cumprindo,  por  conseguinte,  ao  Estado  da
Paraíba, o recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da parte
autora,  relativo  tão  somente  ao  período  laborado  nos  05  (cinco)  anos  que
antecederam à data do ajuizamento da presente ação (12/06/2014), razão pela qual, e
a um só tempo, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO,
apenas considerando a prescrição quinquenal.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) 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 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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