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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00001724-89.2009.815.0241
ORIGEM: 2ª Vara Mista da Comarca de Monteiro
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Adalberto José dos Santos
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva
APELADO: Município de Monteiro 
PROCURADOR: Miguel Rodrigues da Silva

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NULIDADE
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AFRONTA AO ART. 37,
INCISO  II  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  CONTRATAÇÃO
PRORROGADA  POR VÁRIOS ANOS.  NULIDADE. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO. 

- O contrato de servidor sem prévia aprovação em concurso público
vai  de  encontro  com o  art.  37,  inciso  II  da  Constituição  Federal,
sendo nulo. Contudo, deve-lhe ser resguardado o direito aos valores
referentes aos depósitos do FGTS, tudo isto conforme a orientação
da Súmula 363 do TST. 

-  Súmula 363 do TST:  “A contratação de servidor público,  após a
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e § 2º, 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.”
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Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo por ADALBERTO JOSÉ DOS
SANTOS contra sentença (f. 65/68) do Juiz da 2ª Vara Mista da Comarca de
Monteiro,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  objeto  da  ação  de
cobrança  ajuizada  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  MONTEIRO,  condenando  a
edilidade a pagar ao autor o salário do mês de janeiro de 2005, no valor de R$
260,00 (duzentos e sessenta reais), e a diferença do salário de abril de 2007,
no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tudo corrigido pelo INPC a partir de quando
cada pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao mês a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei Federal  nº
11.960/2009, quando se dará de acordo com os índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O apelante alega que embora o contrato de prestação de serviço seja
nulo, por força do disposto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal e
Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, lhe assiste razão quanto ao
pleito de levantamento dos depósitos do FGTS (f. 70/78).

Contrarrazões (f. 81/84).

Parecer Ministerial às fls. 91, sem opinar sobre o mérito recursal. 

É o relatório. 

DECIDO.

Cuida-se ação de cobrança em que o autor, ora apelante, aduz, em
síntese, que foi admitido no ano de 1999 como Prestador de Serviço, para a
função de Agente de Limpeza Urbana, com lotação na Secretaria de Serviços
Urbanos de Monteiro-PB (f. 07/14). Alegando demissão imotivada em novembro
de 2008, diz que recebia remuneração inferior ao salário mínimo e que não teve
recolhidos os valores do FGTS, bem como das contribuições previdenciárias,
razão por que os pleiteia na presente demanda.

No tocante  às  verbas salariais  deve ser  respeitada  a  prescrição
quinquenal. Logo, o direito às verbas retidas se limita aos últimos  5 (cinco)
anos anteriores ao ajuizamento da ação, que foi em 09 de setembro de 2009 (f.
15).  Portanto, levando em conta que o autor teve seu contrato rescindido em
novembro de 2008 (f. 03), faz jus as verbas de 09 de setembro de 2004 a
novembro de 2008.

A controvérsia gira em torno da possibilidade do apelante receber
verbas decorrentes de contrato de prestação de serviço com o Município de
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Monteiro, cujo pedido de pagamento do FGTS foi julgado improcedente, bem
como a devolução dos  valores descontados  e não repassados referentes as
contribuições previdenciárias.

Segundo o art. 37, inciso II da nossa Carta Magna, é nulo o contrato
de prestação de serviço firmado posteriormente à Constituição de 1988, sem
prévia aprovação em concurso público. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte: 

[…]

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; 

O referido comando é expresso no sentido de que 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 na lei, com a ressalva dos cargos em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Todavia,  conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal
Federal e nesta Corte de Justiça, tem direito ao depósito do FGTS o trabalhador
que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, em razão do descumprimento
da norma constitucional  que requer  a  necessidade de  prévia  aprovação em
concurso público para nomeação ao cargo. 

Vejamos os seguintes precedentes:  

CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO – PRECEDENTE. O Tribunal reconheceu o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores que
tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo
em razão da inobservância da regra constitucional a revelar a necessidade
de  prévia  aprovação  em  concurso  público.  Precedente:  Recurso
Extraordinário nº 596.478/RR, mérito julgado a partir de repercussão geral
admitida.  Ressalva  de  entendimento  pessoal.  (STF  -  ARE  736170  AgR,
Relator:  Ministro  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em
17/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC
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07-10-2013).

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  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.  (STF  -  RE  nº  596478,  Relatora:  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator  p/Acórdão:  Ministro  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).

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  FGTS.  MUNICÍPIO.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  CONTINUIDADE  DA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  APÓS  O
TÉRMINO DO CONTRATO.  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  8.036-90.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO 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,  § 2º, 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, II e § 2º, 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). ACORDA a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do Relator e da
súmula de julgamento de fls., por votação unânime, NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em desarmonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
(TJPB - APELAÇÃO CÍVEL nº 200.2010.002818-8/001, Relator: Des. Manoel
Soares Monteiro, Primeira Câmara Cível, publicação: 04/11/2011).

APELAÇÃO.  REMESSA  OFICIAL.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10711149/par%C3%A1grafo-2-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
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DE  TRABALHO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PRESTADOR  DE  SERVIÇO.
CONTRATAÇÃO  POSTERIOR  À  CONSTITUIÇÃO DE  1988.  AUSÊNCIA  DE
PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO  NULO.  AFRONTA  AO  ART.  37,  II,  DA  CF.  DIREITO  AOS
SALÁRIOS RETIDOS,  13º  SALÁRIO  E  FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DO TERÇO
CONSTITUCIONAL.  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO
MUNICÍPIO.  VERBAS  DEVIDAS.  FÉRIAS  EM  DOBRO  E  PIS.  PARCELAS
DEVIDAS  AOS  EMPREGADOS  CELETISTAS.  DESCABIMENTO.  FGTS.
DIREITO  AO  RECOLHIMENTO  DAS  PARCELAS  RELATIVAS  À  EFETIVA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE  RECURSO  VOLUNTÁRIO  DO
AUTOR.  REMESSA  NECESSÁRIA.  REFORMATIO  IN  PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 45  DO STJ.  MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO.  (TJPB -  APELAÇÃO CÍVEL nº  0000245-46.2011.815.1161,
Relator: Juiz Marcos Coelho de Salles, convocado para substituir o Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, publicação: DP: 07/02/2014).

Diante das considerações expendidas e jurisprudência  consolidada
em casos semelhantes,  merece prosperar o pleito do autor/apelante,  pois  o
contrato de prestação de serviços com a edilidade se deu sem submissão a
concurso público e prorrogado ao longo do tempo.

Assim,  tendo  o  apelante  prestado  serviço  com  continuidade  por
vários anos suas expectativas merecem proteção, pois não contribuiu para a
ilegalidade. Eventual responsabilização deve recair sobre os agentes públicos
que as praticaram, não havendo que se punir os contratados de boa-fé. 

Neste  particular,  a  renovação  sucessiva  do  contrato  inicialmente
celebrado com o autor foi feita sem amparo legal, de modo que é indiscutível a
sua nulidade. Portanto, faz jus ao FGTS pelo período laborado, respeitada a
prescrição quinquenal.

Em relação as contribuições previdenciárias, entendo que  a
sentença deve ser mantida.  Como bem decidiu o magistrado a quo, não há
possibilidade de  devolução dos  valores  descontados  a  título  de  contribuição
previdenciária  não  repassados  ao  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social
(INSS), pois competiria a este o ajuizamento da medida cabível se fosse o caso
e não à parte Autora.

Assim, ilegítima é a pretensão do autor em ser restituído das verbas
descontadas  a  título  de  contribuição  previdenciária,  ao  passo  em  que  não
possui legitimidade para tanto.

Também  não  prospera  a  pretensão  do  apelante  de  ter  a
regularização  previdenciária,  sob  o  fundamento  de  que,  conforme  a
Súmula nº 363 do TST, sendo nulo o contrato de trabalho por ausência de
concurso  público  resulta  a  obrigação  de  recolhimento  das  contribuições

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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previdenciárias. In casu, mesmo que o contrato de trabalho firmado entre
as partes seja declarado nulo por ausência de concurso público,  não há
incidência das contribuições em comento.

Destaco, a seguir, algumas decisões do TST nesse sentido:

RECURSO  DE  REVISTA.  CONTRATO  NULO.  EFEITOS.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. É firme a jurisprudência desta Corte
Superior acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre as
verbas consideradas devidas ao trabalhador que teve declarado nulo seu
contrato, por não ter sido aprovado em concurso público. Inteligência do
art. 37, II, § 2º, da CF/88 e da Súmula nº 363 do TST. Recurso de revista
parcialmente conhecido e provido. (TST - RR: 2945820105190063 , Relator:
Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 18/06/2014, 1ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 01/07/2014).

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  NÃO-INCIDÊNCIA  SOBRE  OS  VALORES  DEVIDOS  EM
RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONFIGURADA. Nos termos da Súmula
363 do TST, a contratação irregular de servidor público, após a CF/88, sem
prévia aprovação em concurso público, somente dá direito ao pagamento
da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas
e  aos  valores  referentes  aos  depósitos  do  FGTS. Indevido,  portanto,  o
recolhimento de contribuições previdenciárias já que, em decorrência da
nulidade  do  contrato  de  trabalho,  o  pagamento  da  contraprestação
pactuada se dá a título indenizatório. Recurso de embargos conhecido e
provido." (E-RR  -  97900-29.2006.5.18.0007  Data  de  Julgamento:
21/10/2010, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Subseção I
Especializada  em  Dissídios  Individuais,  Data  de  Publicação:  DEJT
28/10/2010).

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO EMBARGADA PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. CONTRATO NULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. Uma vez aplicada a Súmula 363/TST, esta
e.  Subseção  tem considerado  indevido  o  recolhimento  de  contribuições
previdenciárias  relativas  ao período da  prestação de serviços,  conforme
precedentes desta e. SBDI-1. Embargos conhecidos e providos." (E-RR -
97000-81.2007.5.16.0002  Data  de  Julgamento:  29/04/2010,  Relator
Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 14/05/2010). 

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A  do  CPC, dou
provimento parcial ao recurso apelatório, para declarar nulo o contrato de
prestação  de  serviço  e  condenar  o  Município  apelado  ao  pagamento  das
quantias referentes ao FGTS pelo período laborado,  compreendido de 09 de
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setembro de 2004 a novembro de 2008, com  correção monetária pelo INPC
desde o inadimplemento e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, ex
vi art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação (arts. 219 e 405 do CPC). 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 02 de setembro de 2014.

 Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
    Relatora


