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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS AO
PERÍODO  NÃO  ALCANÇADO  PELA  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO ADOTADO EM PARTE DO JULGADO, MANTIDA PELO
ACÓRDÃO  EMBARGADO. AUSÊNCIA  DE INTERESSE RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 

1. No juízo de admissibilidade recursal deve ser aferido o interesse da impugnação
formulada  pelo  recorrente,  tanto  na  dimensão  da  utilidade,  assim  qualificada  a
legítima expectativa de que o acolhimento da irresignação lhe proporcione algum
benefício juridicamente considerável, que não foi assegurado na decisão recorrida,
quanto  da  necessidade,  compreendida  como  a  imperatividade  da  adoção  do
instrumento recursal para o alcance do provimento jurisdicional mais benéfico.

2.  Carece de interesse recursal o pedido relativo à aplicação de entendimento já
adotado pela Decisão impugnada.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.°  0000984-13.2012.815.0311, em que figuram
como Embargante o Estado da Paraíba e como Embargada  Geralda Siqueira Pita
Santos.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
não conhecer dos Embargos Declaratórios.

VOTO.

 O Estado da Paraíba opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de
f.  238/238  que,  no  exercício  do  juízo  de  retratação,  reformou  parcialmente  o
Acórdão de f. 176/180, para, mantendo o provimento parcial da Apelação da Autora,
ora Embargada, interposta contra a Sentença de f. 143/147, prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Mista da Comarca de Princesa Isabel, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
por Geralda Siqueira Pita Santos, excluir da condenação do Réu, ora Embargante, o
pagamento  relativo  às  férias  não  gozadas,  ao  terço  constitucional  e  ao  décimo
terceiro, mantendo a condenação referente aos salários retidos e ao recolhimento do



FGTS.

Em suas razões, f. 242/244, o Embargante alegou a existência de omissão no
Julgado, ao argumento de que,  por ocasião da sua condenação ao pagamento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS, não procedeu à limitação de
referido comando ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual
pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  suprir  a  omissão  apontada,
atribuindo-lhes efeitos integrativos.

Intimada,  f.  247,  a  Embargada  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme
Certidão de f. 248.

É o Relatório.

Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada.1

O Embargante se insurge contra suposta omissão no Julgado, ao argumento
de que, por ocasião da sua condenação ao pagamento do FGTS, não procedeu à
limitação de referido comando ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O  Acórdão  embargado  trata-se  de  reanálise  de  Acórdão  impugnado  por
Recurso Extraordinário, por meio do qual, no exercício do juízo de retratação, esta
Quarta Câmara Especializada Cível, adequou o seu Julgado anterior à orientação do
STF, que, uniformizando o entendimento sobre a matéria, decidiu que os servidores
contratados  sem  a  aprovação  prévia  em  processo  válido  de  Seleção  Pública
possuem apenas o direito  ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/902, ou  ao
recebimento dos valores respectivos em caráter indenizatório, caso o Ente Federado
não os haja recolhido no período da prestação dos serviços3, bem como à percepção

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  -  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  devia  se  pronunciar  o  juiz  de  ofício  ou  a

requerimento;
III - corrigir erro material.

2 Lei nº. 8.036/90, Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art.  37, §2º, da Constituição
Federal, quando mantido o direito ao salário.

3 ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL.
MIN.  DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE  31/10/2014,  TEMA  612).  DESCUMPRIMENTO.  EFEITOS
JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS  REFERENTES  AO  PERÍODO
TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO –
FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária
de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da
Constituição  Federal  não  gera  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em  relação  aos  servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art.  19-A da Lei  8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,



dos salários referentes ao período trabalhado. 

Restou  consignado  no  Julgado  embargado  que,  tendo  a  Autora,  ora
Embargada,  sido contratada pelo Estado como auxiliar  de educação, sem prévia
submissão a concurso público,  incontroversa a nulidade contratual, autorizando  o
reconhecimento  de que não fazia  jus  ao  percebimento  dos  valores  referentes  às
férias não gozadas,  ao terço constitucional  e ao décimo terceiro,  nos  termos do
entendimento uniformizado pelo Pretório Excelso.

Pelos motivos expostos, foi exercido o juízo de retratação e reformado o
Acórdão  de  f.  176/180  para,  ratificando  o  provimento  parcial  da  Apelação  da
Autora, excluir da condenação do Ente Estatal o pagamento relativo  às férias não
gozadas,  ao  terço  constitucional  e  ao  décimo terceiro,  mantendo,  no  entanto,  a
condenação ao pagamento dos salários retidos e o recolhimento do FGTS, conforme
se observa de excerto do Julgado:

[…]
Posto isso, para os fins do art. 543-B, §3°, do CPC/73 (equivalente ao art.

1.040, II, do CPC/2015), exerço o juízo de retratação e reformo o Acórdão de
f.  176/180  para,  mantendo  o  provimento  parcial  à  Apelação  da  Autora,
excluir da condenação do Ente Estatal o pagamento relativo  às férias não
gozadas, ao terço constitucional e ao décimo terceiro, mantida tão somente a
condenação ao pagamento dos salários retidos e o recolhimento do FGTS.

Observa-se que, em relação ao FGTS, foi mantido o entendimento adotado
no Acórdão anterior, f. 176/180, no qual restou consignado que referida condenação
se limitaria às parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme abaixo
transcrito:

[…]
No que se refere ao FGTS, a Apelante alega que foi contratada para exercer a

função de Auxiliar  de Educação em 01 de julho de 2003, tendo o Estado da
Paraíba  rescindido seu  contrato em 01 de  maio  de  2009,  sem, entretanto,  ter
precedido ao recolhimento do FGTS.

A  prova  documental  carreada  aos  autos,  f.  16,  torna  certo  que  a  sua
contratação  se  deu  nos  termos  do  art.  37,  IX,  da  Constituição  Federal,  pelo
período de 01/07/2003 a 01/05/2009.

[...]
Devendo, portanto, ser reformada a Sentença no que se refere à possibilidade

de  recolhimento  do  FGTS pelo  período trabalhado  pela  Apelante,  que  foi  de
01/07/2003 a 01/05/2009.

Quanto  às  demais  parcelas  de  origem celetista,  quais  sejam,  aviso prévio,
férias  dobradas,  e  liberação  das  guias  do seguro desemprego,  são  descabidas,
tendo em vista a natureza jurídico-administrativa do contrato. 

[...]
Posto  isso,  conhecido  o  Recurso,  dou-lhe  provimento  parcial  para

reformar a Sentença para condenar o Estado da Paraíba ao recolhimento do
FGTS, pelo período de 01/07/2003 a 01/05/2009, e ao pagamento dos salários
retidos referentes  aos meses de maio,  junho e julho de 2009,  dos décimos
terceiros  salários  e  das  férias,  acrescidas  dos  respectivos  terços
constitucionais, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária,
desde quando cada parcela passou a ser devida, e os juros de mora desde a
citação, observada a Taxa SELIC até a data da vigência da Lei Federal n.°

com o reconhecimento da repercussão geral  do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a
matéria. (STF, RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo
Eletrônico DJe-203 Divulg. 22-09-2016 Public. 23-09-2016). 



11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de quando deverão incidir os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos da novel redação do art. 1°-F, da Lei Federal n.° 9.494/97, e, em
decorrência  da  sucumbência  recíproca,  determino  a  compensação  dos
honorários advocatícios fixados na Sentença, observando-se quanto à Autora
o art.  12,  da  Lei  Federal  n.º  1.060/50,  por  ser  beneficiária  da  gratuidade
judiciária. 

Considerando,  portanto,  que  os  Aclaratórios  objetivam  a  limitação  da
condenação  ao  pagamento  do  FGTS  às  parcelas  não  atingidas  pela  prescrição
quinquenal,  na  forma em que restou decidido  no Julgado anterior,  mantido pelo
Acórdão embargado, resta configurada a ausência de interesse recursal ensejadora
do não conhecimento do Recurso.

Posto  isso,  não  conheço  dos  Embargos  de  Declaração,  em  razão  da
ausência de interesse recursal.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


