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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
 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL N.  0000170-
17.2010.815.0781 
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Jaqueline Lopes de Alencar
APELADA: Josefa Almeida da Silva Dantas
ADVOGADO: Moisés Duarte Chaves Almeida

PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

Observa-se que o que houve no decisum foi uma interpretação
extensiva,  ao  acrescer  à  condenação  do  pagamento  dos
depósitos do FGTS a multa rescisória, sendo que essa, somente
será  devida  nas  demissões  por  justa  causa  nos  contratos
regidos pela CLT, que não é o caso dos autos.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO DA PARAÍBA. ERRO MATERIAL.  REJEIÇÃO.

- Detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
aquele  que tem poderes  para  possibilitar  o  cumprimento  do
comando  debatido  nos  autos,  pois,  como  bem  restou
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evidenciado, o que ocorreu na peça inicial foi um erro material,
sendo o Estado da Paraíba é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda.

REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. SERVIDORA ESTADUAL. CONTRATO
TEMPORÁRIO.  DIREITOS ASSEGURADOS NA CARTA MAGNA.
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.
MULTA  CONTRATUAL.  DESCABIMENTO.  PROVIMENTO  DA
REMESSA OFICIAL E DO RECURSO APELATÓRIO. 

- 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.”

-  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 Tribunal Superior do
Trabalho,  sendo indevida  a  condenação em multa  rescisória,
não  sendo  permitida  dar  ao  dispositivo  uma  interpretação
extensiva. 

Vistos, etc.

Trata-se de remessa oficial e apelação cível, a última interposta
pelo ESTADO DA PARAÍBA contra sentença (fl. 86/88)  do Juiz de Direito
da Comarca de Barra de Santa Rosa,  que julgou procedente o pedido
formulado na Reclamação  Trabalhista  c/c  danos  morais,  ajuizada  por
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JOSEFA  ALMEIDA  DA  SILVA  DANTAS,  condenando  o  apelante  ao
pagamento do FGTS acrescido de multa, desde a sua contratação, até a
sua dispensa, tudo acrescido de  juros e correção monetária de acordo
com a lei, devendo ser apurado em liquidação de sentença. Houve, ainda,
condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil.

O Estado da Paraíba aduz, em sede de preliminar,  a nulidade
da  sentença,  no  tocante  a  condenação  em  multa,  pelo  fato  do
magistrado  não  ter  fundamentado  sua  decisão,  violando  o  art.  93,
inciso  IX  da  constituição  Federal,  e  ainda  a ilegitimidade passiva  ad
causam do Governo do Estado da Paraíba para figurar no polo passivo da
demanda, conforme apontado na inicial.   No mérito, sustenta a nulidade
do contrato já reconhecida na sentença, por configurar afronta direta ao
dispposto no art. 37, II da CF/88, que por consequência de fatos dessa
natureza,  não  derivam  direito  ao  recebimento  da  multa  contratual
rescisória, fl.92/99. 

Não foram apresentadas as contrarrazões (fl. 103).

Neste  grau  de  jurisdição,  instada  a  manifestar-se,  a
Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito, por  entender
ausente  interesse  público  que  torne  necessária  sua  intervenção  (fl.
110/113).

É o relatório.

Decido.

          

Inicialmente, destaco que embora a sentença tenha dispensado
o reexame necessário, entendo que a causa deve, sim, ser submetida ao
crivo do Tribunal de Justiça, eis que a condenação foi ilíquida.

Observo que a decisão, ao tratar desse ponto, contrariou o teor
da  Súmula  490  do  STJ,  segundo  a  qual  “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”.
Assim,  de  ofício,  recebo  a  demanda  como  sendo  caso  de
reexame necessário, e passo à análise de ambos os recursos.
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DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, ao teor do art.  93, inciso IX da Carta da
República.

A fundamentação é corolário do princípio da dialeticidade do
Direito Processual Civil. A importância desse preceito é tão relevante que o
legislador constituinte o erigiu ao  status de norma constitucional, tendo
sido esculpido no inciso IX do art. 93 da Carta da República, cujo texto
normativo correspondente encontra-se no art. 165 do Código de Processo
Civil.

Pois bem. A sentença objurgada possui a seguinte ementa:

EMENTA.  ADMINISTRATIVO. AÇÃO TRABALHISTA.  CONTRATO SEM
CARÁTER EMPREGATÍCIO. FGTS. POSSIBILIDADES. ENTENDIMENTO
DO STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O cargo provido em comissão é de livre nomeação e exoneração, nos
termos do art. 37, II, da Constituição Federal, mas o STF entendeu
que há possibilidades da indenização do FGTS - Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço.

Como  se  vê,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  deteve-se  às
prescrições legais acerca da fundamentação da decisão, na medida em
que apontou que o entendimento apontado pelo STF se coaduna com a
atual redação da Súmula do TST, ao determinar ser devido o depósito do
FGTS quando o contrato de trabalho for declarado nulo,  nas hipóteses
previstas no art. 37, inciso II, § 2º da Constituição Federal.

Contudo,  observa-se que,  o  que houve no  decisum foi  uma
interpretação  extensiva  ao  acrescer  à  condenação  do  pagamento  dos
depósitos  do  FGTS  à  multa  rescisória,  sendo  que  essa,  somente  será
devida, nas demissões por justa causa, dos contratos regidos pela CLT,
que não é o caso dos autos. 

Ora,  se  o  Juiz,  mesmo  que  de  modo  sintético,  apreciou  o
pedido  da  autora,  utilizando-se  do  princípio  do  livre  convencimento,
chegou à sua conclusão. 
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Portanto,   rejeito  a preliminar  de  nulidade da  sentença,

sob o argumento de ausência de fundamentação.

DA  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA.

O Estado  da  Paraíba  suscitou  em sede  de   preliminar,  a
ilegitimidade  passiva  ad  causam  do  Governo  do  Estado  da
Paraíba para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  conforme
apontado  na  inicial,  visto  não  ter  o  mesmo  personalidade  jurídica
própria para autorizar sua litigância em juízo.

Não  merece  prosperar  a  prefacial  levantada,  pois,  como
bem restou evidenciado,  que o ocorreu na peça inicial,  foi  apenas
um  erro  material,  ou  até  de  digitação,  não  tendo  o  condão  de
afastá-lo do polo passivo da demanda, pois só o Estado da Paraíba
tem poderes para possibilitar o cumprimento do comando debatido
nos autos. 

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

A exordial narra que a autora  foi contratada  como prestadora
de serviço, para a função de Auxiliar de Serviço, com exercício junto ao
Colégio José Coelho, em Barra de Santa Rosa-PB. Contudo  alega  que
não recebeu o saldo de  salário dos mês de julho de 2009, além
FGTS e indenização por danos morais.

Ao sentenciar, o Magistrado a quo deferiu o pleito em relação
ao FGTS e multa pela dispensa sem justa causa, indeferindo os  danos
morais, eis que não restaram demonstrados.

Observa-se  que  a  controvérsia  gira  em  torno  da
condenação do Município de Barra de Santa Rosa ao pagamento do
FGTS acrescido da multa rescisória, após a extinção do contrato de
trabalho. 

O Estado  sustenta  que  o  ingresso  da  autora/apelada  nos
quadros da Administração Pública não se deu por concurso público, o que
afronta a Constituição Federal, e por consequência, a incidência da multa



APeRO .0000170-17.2010.815.0781                                                                                                          6

 
pela  dispensa sem justa  causa,  visto  que a contratação irregular  (sem
concurso público), gera, apenas a possibilidade da servidora levantar as
quantias  depositadas  em  sua  conta  vinculada  ao  FGTS,  não  existindo
qualquer alusão à incidência de multa. 

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
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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: Min. MARCO
AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  17/09/2013,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 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: 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).

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,

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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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).

Diante  das  considerações  expendidas  e  jurisprudência
consolidada  em  casos  semelhantes,  merece  prosperar  os  argumentos
apresentados  pelo  apelante,   no  que  se  refere  a  multa  contratual
rescisória,  pois o contrato de prestação de serviços com o Estado da
Paraíba ocorreu sem submissão a concurso público,  não se tratando a
hipótese  de  demissão  sem  justa  causa,  mas  de  uma  nulidade
contratual,  sendo indevida a  condenação em multa, pois  o  órgão
público, ao extinguir o contrato de prestação de serviço com a servidora,
está cumprindo o comando constitucional,  não sendo permitido dar  ao
dispositivo (Súmula 363) interpretação extensiva.

Neste particular, a renovação sucessiva do contrato inicialmente
celebrado  com  a  autora  foi  feita  sem  amparo  legal,  de  modo  que  é
indiscutível a sua nulidade. Portanto, a autora/apelada faz jus apenas ao
FGTS, sem acréscimo da multa rescisória,  em razão da extinção do
contrato temporário de trabalho.

 Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou provimento
à remessa oficial e ao apelo, de forma monocrática, à luz do art. 557,
§ 1º do CPC e da Súmula 253 do STJ,  para excluir  da condenação o
pagamento  da  multa  rescisória  decorrente  da  extinção  legal  do
contrato de trabalho.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 28 de agosto de 2014. 
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Des. MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A.D.FERREIRA
                                    RELATORA 


	DECISÃO MONOCRÁTICA

