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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 
COBRANÇA. PRESTADORA DE SERVIÇO. ADMISSÃO NO 
SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO.

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTEMPESTIVIDADE 
CARACTERIZADA.  PRESSUPOSTO  EXTRÍNSECO  DO 
PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO 
DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

-  A  tempestividade  é  pressuposto  extrínseco  de 
admissibilidade  do  recurso  e,  constitui  matéria  de  ordem 
pública,  conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 
Ante  a  ausência  deste  requisito  fundamental,  o  não 
conhecimento é medida que se impõe.

REMESSA  NECESSÁRIA.  CONTRATO  EIVADO  DE 
NULIDADE.   AFRONTA  AO  ARTIGO  37,  II,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS  DO  PERÍODO  LABORADO. 
VALIDADE  E  VERACIDADE  DA  PROVA.  DIFERENÇA 
SALARIAL.  REMUNERAÇÃO  PAGA  EM  QUANTIA 
INFERIOR  AO  SALÁRIO  MÍNIMO  DA  ÉPOCA. 
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IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  EQUIPARAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS. 
LOCUPLETAMENTO  ILÍCITO  DO  ENTE  PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE.  DEVER  DA  ADMINISTRAÇÃO 
COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO. 
FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  19-  A  DA  LEI  8.036-90. 
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  FEDERAL. 
CABIMENTO.    JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL. 
CITAÇÃO  VÁLIDA. APLICAÇÃO  DA  NOVA 
SISTEMÁTICA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.   CÔMPUTO  A CONTAR DE 
CADA PARCELA DEVIDA.  APLICAÇÃO DO INPC ATÉ O 
ADVENTO DA LEI 11.960/09. DESPROVIMENTO.

− O fato da contratação do servidor ocorrer em desacordo 
com a Constituição, não dá ensejo ao não pagamento pelo 
serviço prestado, tendo em vista que não se pode devolver a 
força de trabalho despendida.

− A quantia recebida a título remuneratório deve ser, no 
mínimo, equiparada ao menor padrão de remuneração pre-
visto no país à época de cada pagamento.

− Cabia  à  Administração,  ao  tentar  se  eximir  do paga-
mento  dos  salários  retidos,  colacionar  documentos  hábeis 
comprobatórios da quitação do débito, ou fazer prova de que 
não teve acesso aos documentos. No caso dos autos, isso não 
ocorreu.

− 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. 
(Art. 19-A da Lei 8.036-90).

− Faz jus o apelante aos valores referentes ao FGTS que 
não foram depositados em sua conta vinculada, durante todo 
o período laborado.

− Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Públi-
ca, a aplicação dos juros de mora deve observar a Lei Federal 
n.° 11.960, que alterou o art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, determi-
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nando a utilização da taxa aplicável à caderneta de poupan-
ça. 

− Até o advento da Lei nº 11.960/2009 a correção deve se 
dar pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, devendo 
após a entrada em vigor daquela lei serem observados os cri-
térios de atualização nela disciplinados.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da apelação 
cível e, por igual votação, negar provimento à remessa necessária, nos termos do 
voto da relatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba 
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Severina 
Ribeiro Laurentino,  remetida oficialmente pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de 
Guarabira

A autora ingressou com uma Ação de Cobrança em face do 
Estado da Paraíba alegando, em síntese, que laborou para o promovido no período 
de 11 de maio de 2009 a 18 de fevereiro de 2001 como prestadora de serviços, 
lotada  na  Secretaria  da  Saúde,  exercendo  o  cargo  no  Hospital  Regional  de 
Guarabira.

Na exordial, às fls. 02/04, asseverou que foi exonerada sem 
qualquer motivação e, nesta ocasião, não recebeu os títulos rescisórios cabíveis.

Requereu  a  condenação  do  Estado  ao  pagamento  da 
diferença  salarial;  do  valor  do  FGTS de  todo  o  período  laborado  acrescido  da 
multa de 40% e os salários retidos do lapso temporal entre dezembro de 2010 e 
fevereiro de 2011.

Na peça contestatória,  encartada às fls.  37/46,  o  Estado da 
Paraíba afirmou tratar-se de contratação nula, em face da ausência de realização 
prévia  de  concurso  público,  razão  pela  qual  inexiste  os  efeitos  jurídicos 
decorrentes da exoneração.
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Pugnou  pela  improcedência  de  todos  os  pleitos  da  peça 
vestibular.

O juiz primevo, às fls. 51/54, julgou parcialmente procedente 
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo procedente, em parte, a pretensão requerida 
na inicial e, em consequência, condeno o promovido a pagar à autora a 
diferença  entre  a  remuneração  recebida  por  esta  e  o  salário  mínimo 
vigente  na  data  de  cada  pagamento,  com observância  do  período  de 
11.05.2009  a  18.02.2011;  condeno,  ainda,  o  demandado  a  pagar  à 
promovente  os  salários  retidos  dos  meses  de  dezembro  de  2010  e 
janeiro/fevereiro  de  2011;  condeno,  também,  o  promovido  a  pagar  à 
autora os valores referentes aos depósitos da conta vinculada ao FGTS, 
com observância do período de 11.05.2009 a 18.02.2011 e, ainda, com base 
no valor do salário mínimo.
No mais, referidos valores ficam acrescidos de compensação da mora e 
correção monetária,  na forma do art.  1º F da Lei 9.494/97,  na redação 
determinada  pela  Lei  n.  11.960/09,  a  partir  da  vigência  da  referida 
modificação legislativa. Entretanto, no período anterior à Lei n. 11.960/09, 
aplica-se  somente  a  correção  monetária  pelo  INPC,  a  contar  do 
vencimento de cada parcela devida, uma vez que a citação – que era do 
termo inicial para incidência dos juros de mora antes da modificação do 
art. 1º F da Lei 9.494/97 pela Lei n. 11.960/97 – somente ocorreu após a 
vigência da referida norma.
A promovente  decaiu  de  parte  mínima  de  sua  pretensão.  Portanto, 
condeno,  ainda,  o  demandado  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, que arbitro, com arrimo no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, em 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, deixo de 
condená-lo ao pagamento das custas, em virtude de a demandante não 
ter  antecipado mencionada  verba,  por  força  da gratuidade  processual 
deferida nos autos, e, ainda, devido à isenção prevista no art. 29 da Lei 
estadual n. 5.672/92.
(…)
No  mais  ,  em  face  da  Súmula  n.  490/STJ,  fica  a  presente  sentença 
submetida ao reexame necessário.” (sic)

Em suas razões recursais, às fls. 56/66, o apelante sustenta a 
nulidade  contratual,  ante  a  admissão  no  serviço  público  sem concurso,  o  que 
afronta a regra do art. 37, II, da Carta Magna.

Alega que esse tipo de contratação não pode gerar  efeitos 
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trabalhistas,  exceto  o  pagamento  dos  salários  no  período  trabalhado,  evitando 
enriquecimento sem causa do ente público.

Pontifica a inexistência do direito ao depósito do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e a aplicação da multa rescisória de 40%.

Requer  o  provimento  do  apelo  “para  reformar  a  sentença  
impugnada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do  
CPC,  em  razão  de  todos  os  pedidos  consignados  pela  parte  autora  não  merecerem  
acolhimento no ordenamento jurídico em vigor.”

Contrarrazões,  às  fls.  70/74,  pela  manutenção  do  decisum 
vergastado.

Cota  ministerial  encartada  às  fls.  80/81  sem  manifestação 
meritória.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Primordialmente,  após  analisar os  requisitos  de 
admissibilidade da  apelação,  verifico  que esta  não  pode  ser  conhecida,  pois  o 
apelante interpôs a peça recursal após o decurso do prazo legal.

A publicação da sentença ocorreu no dia 04 de outubro de 
2013 (sexta-feira), conforme atesta cópia do Diário da Justiça encartado à fl. 55.

Portanto,  desprezando-se  o  dia  do  começo  do  interstício 
recursal,  observa-se  que o  dies  a  quo  para a  manifestação da  inconformação se 
encontrou no dia  07 de outubro de 2013 (segunda-feira) e terminou em  05 de 
novembro de 2013 (terça-feira).

Por sua vez, a apelação fora interposta em 12 de novembro 
de 2013, quando já havia decorrido o prazo para recorrer, que no caso da Fazenda 
Pública é em dobro, ou seja, 30 dias, conforme previsto no art. 188 do Código de 
Processo Civil.

Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro 
para  recorrer  quando  a  parte  for  a  Fazenda  Pública  ou  o  Ministério 
Público. 
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Por sua vez, o art. 184 do CPC dispõe:

Art.  184.  Salvo  disposição  em  contrário,  computar-se-ão  os  prazos, 
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

A  tempestividade  é  pressuposto  extrínseco  de 
admissibilidade do recurso  e,  constitui  matéria  de  ordem pública,  conhecida  a 
qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante a ausência deste requisito fundamental, 
o não conhecimento é medida que se impõe. 

Forte  em  tais  razões,  passo  à  análise  apenas  da  remessa 
necessária.

Contam os autos que Severina Ribeiro Laurentino ingressou 
no  serviço  público  sem  concurso  e  laborou  como  prestadora  de  serviços  no 
Hospital Regional de Guarabira pelo período compreendido entre 11 de maio de 
2009  e  18  de  fevereiro  de  2011,  conforme  Declaração  de  fl.  10  emitida  pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

Pois bem.

O  art.  37,  §2º,  da  Constituição Federal,   normatiza  “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 dispostos:

“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 presença de concurso 
público são eivadas de nulidade.

No  entanto,  insta  destacar  que,  em  sede  de  prestação  de 
serviços,  não  se  exige  a  aprovação  em  concurso   para  a  sua  celebração.  Na 
verdade,  nesses  casos,  é  obrigatória  apenas  a  observância  da  necessidade 
temporária  de excepcional  interesse público para ensejar  essa  relação negocial, 
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sendo  conferido  à Administração  Pública  o  poder  discricionário  de  contratar 
temporariamente, ante a sua necessidade e conveniência.

No caso dos autos, 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.

Nesses termos, comprovado o período trabalhado, torna-se 
incontestável  a  responsabilidade  administrativa  do  Estado  ao  pagamento  das 
verbas  devidas  ao  empregado  admitido  no  serviço  público,  mesmo  que  sem 
concurso,  tendo  em  vista  que  não  se  pode  devolver  a  força  de  trabalho 
despendida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Neste norte, já decidiu esta Câmara:

COBRANÇA.  PRESTADOR  DE  SERVIÇO.  SALÁRIO,  FÉRIAS,  13º 
SALÁRIO, E FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE 
PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PAGAMENTO 
DO  SALDO  DE  SALÁRIO,  DAS  GRATIFICAÇÕES  NATALINAS  E 
INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA 
CONHECIDA  DE  OFÍCIO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO 
OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 
1988.  AUSÊN-  CIA  DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO 
PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE.  CONTRATO  NULO.  AFRONTA  AO 
ART.  37,  II,  DA CF.  DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE 
FÉRIAS.  PRECEDENTES  DO  STF.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. APELO E REMESSA 
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Tratando-se de questão 
de direito e de fato, a respeito da qual não haja necessidade de produção 
de  novas  provas,  o  julgamento  antecipado  da  lide  não  caracteriza 
nulidade.  O  supremo  tribunal  federal,  modificando  posicionamento 
anterior,  tem  entendido  que,  em  caso  de  nulidade  do  contrato  de 
trabalho, ao empregado admitido no serviço público sem concurso são 
devidos, além do saldo de salários, o décimo terceiro e o terço de férias. 
Haverá  sucumbência  recíproca  quando  cada  litigante  for  em  parte 
vencedor e vencido, sendo recíproca e proporcionalmente distribuídos 
e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do 
art.  21,  do  CPC.  (TJPB;  AC  006.2010.001031-0/001;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo  da Fonseca  Oliveira; 
DJPB 31/07/2012; Pág. 18)

Por conseguinte, restando incontroverso o período laborado, 
independentemente da nulidade da contratação, adianto que deve ser reconhecido 
o direito da autora ao recebimento das verbas que pleiteou, pelos motivos a seguir 
expostos:
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Diferença salarial

De acordo com o conjunto probatório do caderno processual 
a  totalidade  dos  ganhos  da  parte  autora  era  de  R$  300,00  (trezentos  reais), 
importância esta vislumbrada nos documentos acostados às fls. 11/15.

Como  pode-se  observar,  a  quantia  recebida  a  título 
remuneratório era inferior ao salário mínimo da época de cada pagamento, pois, já 
em 2009 o menor padrão de remuneração previsto no país era fixado em R$ 465,00 
(quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme determinava a Lei n. 11.944/2009, 
atualmente revogada pela Lei n. 12.382/2011.

Assim sendo,  de acordo com o art.  7º,  IV,  da Constituição 
Federal,  o  Estado  da  Paraíba  deve  pagar  a  diferença  entre  a  remuneração 
percebida pela autora e o salário mínimo vigente à época de cada pagamento.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

(…)

IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender  a  suas  necessidades  vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com 
moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene, 
transporte  e  previdência  social,  com  reajustes  periódicos  que  lhe 
preservem  o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  sua  vinculação  para 
qualquer fim;

Salários retidos

A promovente alega que os salários de dezembro de 2010 a 
fevereiro de 2011 não foram pagos e requer o pagamento desses valores retidos.

In casu, tratando-se de pedido de pagamento de salários  não 
há que se atribuir à autora o ônus de comprovar a falta destes, sendo-lhe suficiente 
demonstrar como incontroverso o período laborado.

Cabia  ao  Estado  da  Paraíba,  ao  tentar  se  eximir  do 
pagamento, colacionar documentos hábeis, comprovando a quitação do débito, ou 
fazer prova de que não teve acesso aos documentos. E, consoante se atesta dos 
autos, isso não ocorreu.

Ao contestar a ação, a edilidade rebateu os fatos deduzidos 
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na peça preambular, entretanto, não apresentou provas que modificam o direito 
da autora, a teor do que dispõe o art. 333, II, do CPC.  

Restando  incontroverso  o  período  trabalhado   deve  ser 
reconhecido o direito da promovente ao recebimento dos  salários referentes aos 
meses compreendido entre  dezembro de 2010 a fevereiro de 2011.

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Por  ser  eivada  de  nulidade  a  contratação  em  tela,  resta 
autorizada  a  aplicação do art.  19-A da Lei  8.036/90,  a  qual  aduz ser  devido o 
depósito do FGTS. 

“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.” 

É bom ressaltar que o artigo não se pronuncia sobre a multa 
de  40%  (quarenta  por  cento),  logo,  o  depósito  não  deve  ser  acrescido  desse 
percentual.

Nesse sentido, entende a 1ª e 3ª Câmara Cível deste egrégio 
Tribunal de Justiça:

APELAÇAO CIVEL. Ação Ordinária de Cobrança. FGTS. Município. Não 
Realização de Concurso Público. Contrato Nulo por afronta ao artigo 37, 
II,  C.F.  Depósito  do FGTS Devido.  Inteligência  do art.  19-A da Lei  nº 
8.036/90. PROVIMENTO AO APELO. - É devido o depósito do FGTS na 
conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 
nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 22, da Constituição Federal, 
quando  mantido  o  direito  ao  salário.  Art.  19-A  da  Lei  8.036-90. - 
Contrato  Nulo.  Efeitos.  A  contratação  de  servidor  público,  após  a 
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
respectivo art. 37, 11 e §22, somente lhe conferindo direito ao pagamento 
da  contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas 
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 
referentes aos depósitos do FGTS. Enunciado 363 TST, Revisado pela RA 
nº 121/03, DJ 19.11.03, Republicado DJ 25.11.03. - Faz jus o apelante aos 
valores  referentes  ao  FGTS  que  não  foram  depositados  em  sua  conta 
vinculada,  durante  todo  o  período  laborado,  tudo  para  evitar 
enriquecimento sem causa do Município, que s beneficiou com o trabalho 
do recorrente.(TJPB - Acórdão do processo nº 01520100009016001 - Órgão 
1º CÂMARA CÍVEL - Relator DES MANOEL SOARES MONTEIRO - j. 
Em 17/05/2012 ).
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APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  AO  MUNICÍPIO  VERBAS  SALARIAIS  E  FGTS 
PROCEDÊNCIA PARCIAL  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DOS 
SALÁRIOS  IRRESIGNAÇÃO  DE  AMBAS  AS  PARTES  AUSÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO CONTRATO NULO DIREITO AOS SALÁRIOS E 
AO  FGTS  DO  PERÍODO  TRABALHADO  PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PRINCÍPIOS DA 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  DO  VALOR  SOCIAL  DO 
TRABALHO  APELO  DO  MUNICÍPIO  DESPROVIDO  PROVIMENTO 
APELO  DO  AUTOR.  PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  FGTS 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CONTRATO DE TRABALHO 
DECLARADO NULO LEVANTAMENTO ART. 29-C DA LEI 8.036/90 [...] 
0 TST tem entendimento consolidado no sentido de que, nos casos de 
contrato declarado nulo por falta de concurso público, fica ressalvado o 
direito  a  salário  pelo  serviço  prestado,  sob  pena  de  enriquecimento 
ilícito por parte do empregador. Se é devido o pagamento de salário, 
consequentemente nasce para o ente público a obrigação de proceder 
ao depósito na conta vinculada do empregado art. 15 da Lei 8.036/90. [...] 
REsp  897043  /  RN  RECURSO  ESPECIAL  2006/0233280-0.Ministra 
ELIANA CALMON 1114. T2 - SEGUNDA TURMA. DJ 11/05/2007 p. 
392. Art.  19-A da lei 8.036/90 É devido o depósito do FGTS na conta 
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo 
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando 
mantido  o  direito  ao  salário.  Súmula  N°  363  do  TST. CONTRATO 
NULO. EFEITOS nova redação - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A 
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 
em  concurso  público,  encontra  óbice  no  respectivo  art.  37,  II  e  §  2°,  
somente  lhe  conferindo  direito  ao  pagamento  da  contraprestação 
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 
da hora  do salário  mínimo,  e  dos  valores  referentes  aos  depósitos  do 
FGTS.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  04720090003832001  -  Órgão  3ª 
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SA 
BENEVIDES - j. Em 25/10/2011).

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso 
Extraordinário  (RE)  596478,   reconheceu  o  direito  aos  depósitos  do  Fundo  de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  aos  trabalhadores  que  tiveram  o  contrato  de 
trabalho com a administração pública declarado nulo em função da inobservância 
da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. 

Vejamos:

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 
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quando reconhecida a nulidade da contratação do 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) 

Feito este registro, é direito da autora o depósito ao FGTS.

Juros e Correção Monetária

No que se refere à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a 
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  assentou,  em  sede  de  recursos 
repetitivos,  a  compreensão  de  que  o  art.  5º  Lei  11.960/2009,  que  modificou  a 
sistemática  dos  juros  moratórios  e  da  correção  monetária  incidentes  nas 
condenações impostas à Fazenda Pública, ante seu caráter instrumental, deve ser 
aplicado de imediato aos  processos em curso.  Assim, os valores resultantes  de 
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 
supracitada  devem  observar  os  critérios  de  atualização  (correção  monetária  e 
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem.

Art. 5º:  O art. 1º F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 
pelo art. 4º da Medida Provisória nº  2.180-35, de 24 de agosto de 2001,  
passa a vigorar com a seguinte redação:

“  Art.    1º  F: Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” 

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  E  JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  PELA  FAZENDA 
PÚBLICA.  LEI  11.960/09,  QUE  ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI 
9.494/97.  NATUREZA  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS 
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO 
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação imediata 
às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 
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1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de correção monetária e 
de  juros  de  mora  a  serem observados  nas  "condenações  impostas  à 
Fazenda Pública,  independentemente de sua natureza",  quais  sejam, 
"os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 
de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião do julgamento 
dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem alterar entendimento até 
então adotado, firmando posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a 
qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos 
juros  de  mora  devidos  pela  Fazenda  Pública,  deve  ser  aplicada,  de 
imediato,  aos  processos  em  andamento,  sem,  contudo,  retroagir  a 
período anterior à sua vigência. 
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, 
ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 2.180-
35/2001,  que também tratava de consectário da condenação (juros de 
mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 
4.  Assim,  os  valores  resultantes  de  condenações  proferidas  contra  a 
Fazenda  Pública  após  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/09  devem 
observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, 
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação 
então vigente. 
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que 
se  refere  à  incidência  do  art.  5º  da  Lei  n.  11.960/09  no  período 
subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 
do tempus regit actum. 
6.  Recurso  afetado  à  Seção,  por  ser  representativo  de  controvérsia, 
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 
7  Cessam os efeitos  previstos  no  artigo  543-C do CPC em relação  ao 
Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às 
modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou 
o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
 8. Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente 
feito,  a  imediata aplicação do art.  5º  da Lei 11.960/09,  a  partir  de sua 
vigência,  sem  efeitos  retroativos.  (REsp  1205946/SP,  Rel.  Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 2/2/2012).

Nessa ordem de ideias,  em razão da lide ter sido ajuizada 
após a vigência da Lei nº 11.960/09, modificadora do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 
devem incidir, no caso, em epígrafe, os juros aplicados à caderneta de poupança 
em virtude  da  nova  redação  dada  ao  referido  artigo,  computados  a  partir  da 
citação válida.

Por conseguinte, in casu, até o advento da lei nº 11.960/2009 a 
correção deve se dar pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, devendo 
após a entrada em vigor daquela lei serem observados os critérios de atualização 
nela disciplinados.

Apelação Cível e  Remessa Oficial Nº 0001804-68.2011.815.0181 12



Finalmente, em relação à verba de sucumbência, entendo que 
o  arbitramento  em  15%  sobre  o  valor  da  condenação  para  os  honorários 
advocatícios encontra-se correto, amparado no art. 20, §§ 3º e 4º,  do Código de 
Processo Civil. Devido a isenção prevista no art. 29 da Lei Estadual n° 5.672/92, 
não há falar em condenação do Estado da Paraíba nas custas.

Com essas considerações, não conheço do recurso apelatório, 
ante  a  sua  intempestividade,  e  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA 
NECESSÁRIA, para manter incólume todos os termos da sentença debatida.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 
de  setembro  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do 
julgamento, além desta relatora,  o eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e o 
eminente  Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco 
Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 12 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                   Relatora
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