
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO   MONOCRÁTICA

REMESSA  NECESSÁRIA,  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO nº
0071571-63.2014.815.2001 – 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Rosinalva da Silva Souza.
Advogado : Carlos Alberto Pinto Mangueira (OAB/PB 6.003).
Apelado :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Delosmar
Domingos de Mendonça Junior.
Recorrente : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador.
Recorrido : Rosinalva da Silva Souza.
Advogado : Carlos Alberto Pinto Mangueira (OAB/PB 6.003).
Remetente : Juízo da 4ª Vara da fazenda Pública da Capital.

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  COBRANÇA
SERVIDOR.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS.  NULIDADE.  FGTS.
PRESCRIÇÃO  TRINTENÁRIA. DESVIO  DE  FUNÇÃO
NÃO  COMPROVADO.  DIFERENÇAS  SALARIAIS
INEXISTENTES.  JUROS  E CORREÇÃO MONETÁRIA.
MODIFICAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO, DA REMESSA E DO RECURSO ADESIVO.

–   “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 nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”

Vistos etc.

Trata-se de  Remessa  Oficial,  Apelação  Cível  e  Recurso
Adesivo em face da sentença de fls. 57/63, proferida nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer proposta por Rosinalva da Silva Souza, julgando parcialmente procedente o
pedido para determinar o recolhimento do FGTS em favor da parte autora, relativo ao
período de contratação nula, bem como o pagamento das diferenças salariais entre o que
foi de fato pago e os vencimentos pagos ao pessoal efetivo com idêntica função, como
também o pagamento de décimo terceiro salário monetariamente corrigido. Honorários
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advocatícios  fixados  em 15% (quinze  por  cento)  do  valor  apurado  na  execução do
julgado. 

Irresignada, a autora apresentou recurso apelatório impugnando,
primeiramente,  o  reconhecimento  da  prescrição  quinquenal  do  FGTS.  No  mérito,
pleiteou fornecimento da certidão de tempo de contribuição, bem como o recolhimento
da contribuição decorrente do desvio de função. Requereu, ainda, a alteração dos dados
funcionais (fls. 64/79).

O Estado da Paraíba  apresentou Recurso  Adesivo alegando a
impossibilidade  de  equiparação  salarial  e  de  pagamento  de  FGTS.  Suscitou  a
manutenção da prescrição quinquenal, e a modificação dos juros e correção monetária
para que seja aplicado o art.1º-F da Lei nº 9494/97 até 25/03/2015, a partir de quando
deve incidir o IPCA-E.

Contrarrazões às fls. 103/117.
 
A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 124/127, opinou

pela manutenção da prescrição quinquenal. No mérito, apenas indica que o feito retome
seu caminho natural.

É o relatório. 

Decido.

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 -  A dispensa de  reexame necessário,  quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

Considerando que os fundamentos dos recursos de apelação e
adesivo são semelhantes à remessa necessária, convém analisá-los conjuntamente.

Da Remessa  Necessária,  Da  Apelação  Cível  e  do  Recurso
Adesivo.

Alega  a  promovente  que  foi  contratada  precariamente  em
04/05/1992, sendo afastada de suas atividades em 01/05/2014 (fl.15/19). 

Prefacialmente, há de se destacar que, ao contrário do que alega
a promovente, a hipótese ora estudada não revela qualquer desvio de função. 

Conforme se afere dos autos, a autora não exercia cargo efetivo,
tendo  sido  contratada  temporariamente  pelo  município  para  prestar  serviços  como
educadora, não constando nos autos maior detalhamento do labor a ser prestado.
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Ora, ocorre desvio de função quando o servidor público realiza
atribuições  de  cargo  diverso  para  o  qual  foi  originariamente  investido,  ou  seja,  é
compelido a realizar tarefas privativas de cargo diverso do seu.

Como  visto,  a  autora  não  prestou  concurso  público,  não
possuindo com o ente público vínculo estatutário, pertencendo sim ao quadro de pessoal
temporário, sob o regime de prestação de serviço.

Ocorre que, compulsando a documentação acostada aos autos,
observo que a apelante não comprovou ter sido compelida a prestar serviços diversos
dos quais foi inicialmente contratada, ou seja, não restou evidenciado uma mudança nas
atribuições originariamente dispostas à contratada visto que, desde o início, como ela
mesma  alegou,  realizou  a  função  de  educadora,  inexistindo  nos  autos  qualquer
especificação  acerca  do  objeto  contratual.  Inclusive,  o  contracheque  da  promovente
informa que é educadora (fl.20), sob o regime de prestador de serviço, sem descrição
específica de suas atividades de modo a equipará-la com o servidor efetivo na função de
Professor de Educação Básica.

Assim, entendo não restar configurada a hipótese de desvio de
função,  e,  por  conseguinte,  a  equiparação salarial  pleiteada entre  a  promovente e  o
paradigma (fl. 14), servidor estável, uma vez que possuem vínculos jurídicos diversos
com o  Município,  vedando  a  Constituição  Federal  a  vinculação  ou  equiparação  de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público. 

Ora, pensar de modo diverso é vilipendiar a regra constitucional
do concurso  público.  Nos  termos  do art.  39,  I,  da  Constituição  Federal,  os  cargos,
empregos  e  funções  públicas  serão  acessíveis  àqueles  que  preenchem os  requisitos
previstos em lei, sendo regra a investidura em cargo ou emprego público, após prévia
aprovação em concurso, por força do inciso II, do mesmo artigo.  

Desta feita, não há que se falar em isonomia de salários daqueles
investidos em cargo público após aprovação em concurso público com os contratados a
título precário por excepcional interesse público, notadamente se considerarmos que o
plano de cargos aplica-se apenas aos servidores efetivos, não se estendem seus efeitos a
servidores contratados.

Frise-se, pois, que a relação jurídica estabelecida por servidora
contratada com a administração pública municipal é de natureza administrativa, sujeita
ao regramento disciplinado no contrato de trabalho firmado pelas partes, inclusive no
que se refere à remuneração, podendo esta ser livremente fixada pela Administração.

Em caso deveras semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL -  DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
PARA  ATENDER  A  NECESSIDADE  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO  -EQUIPARAÇÃO  REMUNERATÓRIA
COM  SERVIDORA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE  -  RECURSO
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NÃO PROVIDO. 1. O art.  37, inciso XIII, da Constituição Federal
veda  a  vinculação  ou  equiparação  de  quaisquer  espécies
remuneratórias  para  o efeito de remuneração de pessoal  do serviço
público. 2. O art. 39, § 1º, inciso II, do mesmo Texto, por sua vez,
ressalta  a  necessidade  de  que  sejam  observados,  para  fins
remuneratórios, os requisitos para investidura no cargo, os quais são
nitidamente  distintos  em  relação  a  servidores  efetivos  e  aqueles
contratados  temporariamente.  3.  Impossibilidade  de  equiparação
salarial entre servidores efetivos e contratados temporários com
fundamento  no  princípio  da  isonomia,  ainda  que  exerçam  a
mesma função. Inteligência da Súmula n. 339 do STF. 4. Recurso a
que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10145110627117001 MG ,
Relator:  Áurea  Brasil,  Data  de  Julgamento:  03/10/2013,  Câmaras
Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2013)
 
Assim,  tenho  que  merece  correção  o  decisum  de  primeiro

grau neste ponto,  uma vez não restar caracterizado o desvio de função alegado
inicialmente  pela  autora  e,  ainda,  o  direito  à  equiparação  salarial  da  contratada
temporária com servidores de carreira do quadro de pessoal efetivo da edilidade.

Considerando os fatos acima narrados, não há que se falar no
pagamento de contribuição social decorrente das diferenças de vencimento, tampouco
de  certidão  de  tempo  de  contribuição  enquanto  professor  de  educação  básica  e  a
alteração de dados funcionais, porquanto, repise-se, inexiste desvio de função no caso
em tela.

No tocante à alegada impossibilidade de pagamento do FGTS
em favor da promovente, é fato que não assiste razão ao recorrente (Estado da
Paraíba) neste ponto haja vista que é entendimento assente que o contrato temporário
declarado nulo autoriza o pagamento de saldo de salários e FGTS. 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  nº
765.320/MG,  em  sede  de  Repercussão  Geral,  decidiu  que  o  agente  público,  cujo
contrato temporário tenha sido declarado nulo, possui direito ao recebimento do saldo
de  salário  convencionado  e  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de
Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A, da Lei 8.036/90. 

Nesse sentido: 

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
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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, com
o reconhecimento da repercussão geral  do tema e a reafirmação da
jurisprudência  sobre  a  matéria.  (RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-203
DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) 

Dessa forma, apesar de não ser regra a concessão do FGTS aos
agentes públicos sujeitos ao regime jurídico-administrativo, tal direito é extensivo aos
contratados temporariamente cuja contratação for nula. 

No  caso  dos  autos,  conforme  se  verifica  da  documentação
colacionada,  a autora foi contratada sem que houvesse a justificativa de necessidade
temporária de excepcional interesse público, o que torna seu contrato nulo, haja vista a
inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à matéria, dessa forma, devidos
os depósitos referentes ao FGTS.

No  tocante  ao  prazo  prescricional,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  adequou-se  ao  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  firmado  no
julgamento  do  ARE nº.  709.212/DF,  decidindo  que  essa  pretensão  deve  respeitar  a
prescrição  quinquenal,  atribuindo,  entretanto,  efeitos  prospectivos  à  decisão,  para
garantir que o prazo iniciado antes do referido julgamento (18 de fevereiro de 2015),
permaneça de trinta anos, nos termos do art. 23, §5º, da Lei nº. 8.036/90.

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.  NULIDADE  DE
CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO
LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. 1. O Superior Tribunal
de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do
Supremo  Tribunal  Federal,  que,  após  o  reconhecimento  da
constitucionalidade  do  art.  19-A  da  Lei  n.  8.036/90  sob  o  regime  da
repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe
de 28.02.2013),  reconheceu  serem "extensíveis  aos  servidores  contratados
por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no
art.  7º da Carta Política,  inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas
renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe de 29.10.2013). [...] 3. O termo inicial da prescrição deve observar o
disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja,
"para aqueles cujo termo inicial  da prescrição ocorra após a data do
presente julgamento, aplica-se,  desde logo, o prazo de cinco anos. Por
outro  lado,  para  os  casos  em que  o  prazo  prescricional  já  esteja  em
curso,  aplica-se  o  que  ocorrer primeiro:  30  anos,  contados  do  termo
inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min.
Gilmar  Mendes,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,  Acórdão
Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public
19-02-2015). 4.  Recurso Especial  provido.  (STJ, REsp 1606616/MG, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,  julgado em 16/08/2016, DJe
09/09/2016). 

A presente ação foi ajuizada no dia 18/12/2014 (fl. 02), ou seja,
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antes da modulação dos efeitos, motivo pelo qual o prazo da prescrição deve ser de 30
(trinta) anos, consoante requereu a apelante (Rosinalva da Silva Souza). 

Em  relação  aos  juros  e  à  correção  monetária,  a  sentença
recorrida fixou a correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e
os juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, nos moldes do art.1º-F da
Lei 9.494/97.

Contudo,  afirma  o  recorrente  (Estado  da  Paraíba) que
deveria ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015 e, partir desta data a
incidência do IPCA-E e não INPC.

Com  efeito, assiste  razão  ao  apelante  no  que  concerne  à
modificação dos parâmetros  utilizados na decisão recorrida,  isto porque os juros  de
mora  não  correspondem aos  índices  aplicados  à  caderneta  de  poupança  em todo  o
período,  mas  apenas  até  25/03/2015,  a  partir  de  quando  deve  incidir  a  atualização
monetária pelo IPCA-E. 

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  REINTEGRAÇÃO
DE SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS. EFEITOS FINANCEIROS
RETROATIVOS.  CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÕES CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE
OS  SERVIDORES  ESTIVERAM  ILEGALMENTE  AFASTADOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO  DO  ÍNDICE  E  DO  TERMO  INICIAL.
APLICAÇÃO DO INPC ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI
Nº  9.494/97.  ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS PARA O DIA 25.03.2015.  UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DA MODULAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO
DO MARCO INICIAL. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (…) 2. Por
força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais deve
ser corrigida desde que cada parcela passou a ser devida, pelo INPC, até
o advento da Lei nº 11.960/09, quando incidirá o índice da caderneta de
poupança até 25.03.2015, data da modulação dos efeitos daquela decisão,
momento em que será aplicado o IPCA-E. 3. O marco inicial dos juros de
mora ocorre a partir da citação, nos termos do art. 219, do CPC de 1973,
cujo correspondente no CPC de 2015 é o art. 2.401, porquanto é o momento
em que o devedor é constituído em mora. (Reexame Necessário nº 0001238-
30.2009.815.0201,  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 09.08.2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  Remessa  necessária  e  apelação  cível.  Ação  de
cobrança c/c danos materiais e obrigação de fazer contra Município. Pedido
julgado  procedente.  Remessa  conhecida  de  ofício.  Implantação  em
contracheque de servidor e restituição pecuniária pretérita de verba. Arguição
de prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal. Rejeição. Adicional
por tempo de serviço, na modalidade quinquênios. Previsão legal no art. 57
da  Lei  Orgânica  Municipal  e  art.  75,  §  1º,  do  Estatuto  dos  Servidores
Públicos  do  Município.  Implantação  do  referido  adicional  e  pagamento
devidos. Manutenção da sentença. Juros moratórios e correção monetária em
face da fazenda Pública. Incidência do  art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Observância da modulação
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dos  efeitos  das  ADI’s  4.357  e  4.425.  Remessa  conhecida,  de  ofício,  e
parcialmente  provida  e  apelo  desprovido.  Verifica-se  a  necessidade  de
reexame necessário pelo órgão ad quem, nos termos do art. 496 do Código de
Processo Civil de 2015, por se tratar de sentença que reconhece, além de
obrigação de restituição pecuniária pretérita, a implantação no contracheque
de  servidor  público  de  determinada  verba;  -  Tratando-se  de  pedido  de
pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço, que se renovam
a cada mês, a prescrição atingirá, tão somente, a pretensão ao recebimento
das prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação; -
A Lei Orgânica do Município de Juazeirinho, datada de 5 de abril de 1990,
garante aos servidores públicos municipais, em seu artigo 57, o percebimento
do  adicional  por  tempo  de  serviço;  -  O  adicional  por  tempo  de  serviço,
quinquênio, está previsto no art. 75, § 1º, da Lei Municipal nº 246/1997, que
trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juazeirinho e será
devido no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo
efetivo,  sendo devido  a  partir  do  dia  imediato  àquele  em que  o  servidor
completar o tempo de serviço exigido; - Conforme decidido pelo STF nas
ADIs nºs 4.357 e 4.425, bem como no RE nº 870947, apreciado sob o
regime de repercussão geral, as verbas oriundas de relação jurídica não
tributária, como é o caso dos autos, que trata de numerários de natureza
remuneratória, devem sofrer a incidência de juros de mora, a partir da
citação, mediante a aplicação do índice da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, bem como devem ser corrigidas monetariamente, desde cada
pagamento feito a menor, utilizando-se o índice do  art. 1º-F da Lei nº
9.494/97  até  25.03.15,  data  após  a  qual  deve  ser  aplicado  o  IPCA-E.
(Apelação  nº  0001045-73.2015.815.0631,  2ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.
Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 06.02.2018)

Pelo  exposto,  nos  termos  do art.  932,  V,  “b” do  CPC,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO da promovente,  para
condenar o apelado ao pagamento do FGTS, respeitando a prescrição trintenária. 

DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA, para afastar
a ocorrência de desvio de função, retirando da condenação o pagamento de diferenças
salariais. 

DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO
para determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015 e, partir desta
data, a incidência do IPCA-E.

P.I.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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