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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  VIDEOFONISTA.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  SEM  CONCURSO
PÚBLICO.  CONTRATO  NULO.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DE  SALÁRIO  RETIDO  E  DEPÓSITO  DO
FGTS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESPROVIMENTO. 

Consoante entendimento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal,  dado em repercussão geral (RE 705.140 – RS),  são
nulas  as  contratações  sem  a  observância  das  normas
referentes  à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em
concurso público, não ensejando quaisquer efeitos jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes
ao  período  trabalhado  e  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por  Tempo de  Serviço  –
FGTS.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao
apelo e à remessa necessária.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campina
Grande contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande nos autos da ação ordinária em face dele ajuizada
por Rita de Cássia Medeiros Ordonho da Silveira.

O Juízo  a  quo  julgou procedente  em parte  os  pedidos  por
entender que o contrato nulo desencadeava a percepção de salário retido e o
depósito  de FGTS,  condenando o demandado ao pagamento da remuneração
referente ao mês de janeiro de 2013,  bem como ao recolhimento do FGTS da
demandante  no  lapso  temporal  compreendido  entre  1/3/2007  a  30/01/2013.
Submeteu o comando judicial ao procedimento do reexame necessário.

O  apelante  sustenta  que  as  prestações  constituídas  na
sentença  são  indevidas  por  estar  compatível  com a  Constituição  Federal  e  o
Estatuto dos Servidores do Município a contratação temporária sem concurso
público.

Afirma que não é responsável pela remuneração do mês de
janeiro de 2013 porque a autora foi desvinculada do serviço público no mês de
dezembro de 2012.

Pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedentes
os pedidos.

Contrarrazões,  f.  115/121,  pleiteando  o  desprovimento  do
recurso ante a compatibilidade da sentença com a dogmática jurídica vigente.

Cota ministerial sem manifestação de mérito, f. 127/128.

É o relatório.

VOTO
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Conforme extrai-se da inicial  e  dos documentos acostados,
fls. 15/17, a promovente foi admitida em março de 2007 para exercer a função de
videofonista no quadro administrativo do Município de Campina Grande. 

Postula, assim, a condenação do demandado ao pagamento
dos terços de férias,  da remuneração relativa ao mês de janeiro de 2013 e ao
recolhimento do FGTS.

O Órgão judicial de origem julgou procedentes em parte os
pedidos e condenou o promovido ao adimplemento da remuneração retida e do
depósito do FGTS por entender que o vínculo entre as partes era nulo.

O art.  37,  §2º,  da  Constituição Federal,  dispõe que “a não
observância  do  disposto  nos  incisos  II  e  III  implicará  a  nulidade  do  ato  e  a
punição da autoridade responsável, nos termos da lei." Ademais, os incisos I e II
do mesmo artigo estão assim delineados:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que  preencham  os  requisitos  estabelecidos  em  lei,  assim  como  aos
estrangeiros, na forma da lei; 
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;

Assim considerando,  basta  uma simples  leitura  das  regras
para se chegar à conclusão de que as contratações sem a submissão ao concurso
público são eivadas de nulidade. 

In  casu,  não  há  falar  em contrato  temporário,  haja  vista  o
tempo  de  permanência  da  autora  no  serviço  público,  razão  pela  qual  a
contratação deve ser considerada nula. 

Conforme entendimento  consignado pelo  STF,  em sede de
repercussão geral, as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a
observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em
concurso público são ilegítimas e 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 ( Recurso Extraordinário nº
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705.140 – Rio Grande do Sul – Plenário – Relator: Min. Teori Zavascki – Julgado
em 28/08/2014).

Diante do precedente acima esposado pela Suprema Corte,
cuidando-se de contrato nulo, as verbas devidas à servidora são apenas o saldo
de salários e os depósitos do FGTS. 

A esse  respeito,  o  nosso  egrégio  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou: 

APELAÇÃO  CIVEL.  SERVIDOR  MUNICIPAL  CONTRATADO  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM
SEDE DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. LEVANTAMENTO
DO  FGTS.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.  -  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 nenhum efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  -  FGTS".(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00002509620148150471,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j.
em 04-05-2017) 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE  NA  CONTRATAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DIREITO  EXCLUSIVO  AO  SALDO  DE
SALÁRIOS  PELOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  E  AO  FGTS.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. MATÉRIA APRECIADA EM
SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME
DE REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA.  OBSERVÂNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.
1º-F  DA LEI  Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO LEI  Nº
11.960/2009 NO ÂMBITO DOS JULGAMENTOS DAS ADI&#39;S 4357 E
4425. REEXAME PROVIDO PARCIALMENTE. DESPROVIMENTO DO
APELO. - A contratação de servidor público após a Constituição Federal
de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice em
seu art. 37, inciso II e §2º, salvo quando se tratar de cargo comissionado
criado por lei ou de temporário, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público. - O Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao
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regime  de  repercussão  geral,  firmou  a  orientação  jurisprudencial  no
sentido  de  que  "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 nº
8.036/90,  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de
Garantia  por   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00078495520148152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 02-05-2017) 

Dessa  forma,  circunscrevendo-se  a  pretensão  recursal  ao
recebimento  de  remuneração  retida  e  ao  recolhimento  do  FGTS  em sede  de
relação  jurídico  administrativa  nula,  impõe-se  a  manutenção  da  sentença  de
acordo com entendimento já consolidado pelo STF em sede de repercussão geral.

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA  E  AO  RECURSO  APELATÓRIO, mantendo  irretocável  a
sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de abril
de  2018, o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL N° 0000148-27.2017.815.0000   5


