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REMESSA NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  LEVANTAMENTO
DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. PRECLUSÃO.
REFORMATIO  IN  PEJUS. DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO  E  PROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

-  Conforme  o  entendimento  do  STF  no  Recurso
Extraordinário  nº  705.140,  tramitado  no  regime de
recursos  repetitivos  (543-B,  CPC),  são  nulas  as
contratações de pessoal pela Administração Pública
sem  a  observância  das  normas  referentes  à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público,  não  gerando  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”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível e PROVER a
Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fls.128.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de

Marcação, inconformado com a Sentença exarada pelo Juízo que, nos autos

da Ação Ordinária de Cobrança movida por  Micheliney Silva Teixeira, julgou

parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Promovido ao pagamento

das férias, acrescidas de um terço, referentes aos períodos 27 de maio de

2006 a dezembro de 2010 e 13º salário referente ao ano de 2010.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que a Autora não

comprovou o fato constitutivo de seu direito,  uma vez que não existem nos

autos comprovação de que a mesma encontrava-se em efetivo exercício no

período pleiteado (fls. 95/101).

Devidamente intimada,  a Apelada ofereceu as Contrarrazões

(fls. 105/106).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não opinou

sobre o mérito (fls. 123/124).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, vale ressaltar que desde a entrada em vigor da

Súmula nº 490 do STJ, não se aplicava às Sentenças ilíquidas a dispensa de

Reexame Necessário.

Outrossim,  por  ocasião  da  publicação  do  novo  Código  de

Processo Civil, restou disciplinado que não se sujeitará à Remessa Necessária

a Sentença cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de

valor  certo  e  líquido  inferior  a  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os

municípios.

Art.  496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo
tribunal, a sentença: 

3o Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  quando  a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for
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de valor certo e líquido inferior a: 

III  -  100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios  e  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público. 

Assim sendo,  no  caso  dos  autos,  ainda  que  determinado  o

período sobre o qual incidirão os cálculos das verbas, a Sentença carecerá de

liquidação,  motivo  pelo  qual,  torno  sem  efeito  a  determinação  exarada  na

Decisão Recorrida para, “ex officio”, conhecer a Remessa Necessária.

Dito isso, ressalto que não houve Recurso da Autora, de modo

que,  em  razão  do  princípio  tantum  devolutum,  quantum  apellatum,  e  da

vedação de reformatio in pejus, a análise ficará restrita a saber se é válida ou

não a determinação de pagamento de férias e décimo terceiro salário. 

O tema central da Demanda recai sobre a cobrança de verbas

rescisórias não percebidas pela Autora, que prestou serviços para a Edilidade

Ré por um período superior ao estabelecido em lei para os casos de dispensa

da aprovação em concurso público.

Observa-se que a contratação da Recorrida junto à Edilidade é

nula, porquanto não fora para necessidade temporária nem por excepcional

interesse público, tampouco através de investidura em concurso público por

não haver nenhuma prova colacionada aos autos que comprove o contrário.

Em  se  tratando  de  contrato  nulo,  por  ausência  de  prévia

aprovação em concurso público, a jurisprudência atende à imperatividade do

art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe:

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. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001).

A MP  nº  2.164-41/01,  ao  acrescentar  o  art.  19-A à  Lei  nº
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8.036/90, confere ao empregado, que teve seu contrato de trabalho declarado

nulo, o direito ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS,

não havendo que se falar em inconstitucionalidade do referido artigo, pois há

expressa  observância  aos  princípios  constitucionais  em  que  se  funda  a

República Federativa do Brasil.

Com isso, a referida norma não está validando o contrato tido

por irregular, mas, apenas, reconhecendo o direito ao FGTS, que não deixa de

ser  uma espécie  de  salário,  evitando-se,  assim,  o  enriquecimento  ilícito  da

Edilidade. Dessa forma, o Apelante deve ser condenado ao pagamento dos

depósitos no Fundo de Garantia. 

No mais,  não há que se falar nas demais verbas, apenas o

direito ao recebimento dos depósitos do FGTS e saldo de salário, sendo uma

contraprestação mínima para garantir os princípios da dignidade humana e do

valor social do trabalho.

Assim, a despeito da irregularidade da contratação, encontra-se

pacífico na Corte Suprema e neste Tribunal o entendimento de que a Autora faz

jus aos valores correspondentes aos depósitos de FGTS.

Contudo e como já ressalvado, não houve Recurso voluntário por

parte da Autora, encontrando-se a questão do FGTS totalmente superada, uma

vez que o magistrado primevo a julgou improcedente, ocorrendo o fenômeno

da preclusão quanto a este ponto.

Por tais razões,  DESPROVEJO O APELO DO MUNICÍPIO E

PROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a Sentença, afastando

as condenações de terço de férias e décimo terceiro salário. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
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Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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