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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 Nº 000059-32.2011.815.0091
ORIGEM: Juízo de Direito da Comarca de Taperoá
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Olga de Fátima Franco
APELADO: Maria do Socorro Araújo de Queiroz 
ADVOGADO: João Pinto Barbosa Neto

PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
SENTENÇA  AO  APELANTE.  NULIDADE  DO  PROCESSO.  NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- “O Direito Processual Brasileiro é informado, no que toca às
nulidades, pelo  princípio pas de nullité sans grief,  segundo o
qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração  de
prejuízo para a parte que a alega, o que, deveras, não ocorreu
na espécie.”1. 

-  O caso em tela, a falta de intimação pessoal da sentença a
quo, não acarretou nenhum prejuízo para o apelante, visto que
este apresentou recurso de apelação no prazo legal.

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PRESTADORA  DE  SERVIÇO.  CONTRATO
TEMPORÁRIO  DE  TRABALHO.  NULIDADE  RECONHECIDA.
SALÁRIO  RETIDO  DE  JUNHO  DE  2009.  PAGAMENTO
COMPROVADO.  FICHA  FINANCEIRA  DOCUMENTO  PÚBLICO.
VERBA  INDEVIDA.  FGTS.  PAGAMENTOS  DEVIDOS.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC E SÚMULA 253

1 HC 97533 / MG, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, J. 19/06/2008, DJ  04/08/2008.
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DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

- Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a regra é a admissão
de servidor público mediante concurso público: CF, art. 37, II.
As  duas  exceções  à  regra  são para  os  cargos  em comissão
referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese,
deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em
lei  dos  cargos;  b)  tempo  determinado;  c)  necessidade
temporária  de  interesse  público;  d)  interesse  público
excepcional.” (ADI 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento
em 9-6-2004, Plenário, DJ de 25-6-2004.) No mesmo sentido:
ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-
8-2009, Plenário, DJE de 23-10-2009.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA
contra sentença (f. 115/116) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Taperoá que, nos autos da ação ordinária de cobrança
proposta  por  MARIA  DO  SOCORRO  ARAÚJO  DE  QUEIROZ,  julgou
parcialmente procedente a exordial, para declarar a nulidade do contrato
de trabalho por ausência de prévio concurso público e, em consequência,
condenar o apelante a pagar os valores relativos aos depósitos de FGTS,
devidamente corrigidos e acrescidos de juros incidentes a partir da citação
e correção monetária pelo INPC, devidos a partir do inadimplemento, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação. Não reconheceu o pedido de pagamento do salário retido de
junho de 2009.

O apelante aduz, em preliminar, a nulidade do processo por
falta  de  intimação  pessoal  da  sentença  ao  Procurador  do  Estado.  No
mérito, afirma que  o contrato de trabalho é nulo de pleno direito, pois
afronta a Constituição Federal e, em tais situações só é devido eventuais
salários retidos,  sob pena de enriquecimento indevido do ente público.
Alega que a Súmula 363 do TST só se aplica a servidores celetistas, não
sendo  o  caso  da  apelante,  portanto,  indevido  o  FGTS,  bem  como  a
inaplicabilidade  da multa prevista no art. 467 da CLT. Alega, ainda, que
nas lides decorrentes de relação de emprego não é cabível a condenação
aos honorários da sucumbência, uma vez que não foram preenchidos os
requisitos previstos nas súmulas 219 e 329 do TST. Por fim, no caso de
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manutenção da sentença, que a correção monetária incida a partir do mês
subsequente a prestação de serviços, conforme jurisprudência firmada no
âmbito do TST, bem como juros de mora no percentual de 6% (seis por
cento) ao ano (f. 120/130).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (f. 136/139).

A  Procuradoria de Justiça  opinou pelo  provimento do recurso,
afirmando  que  o  contrato  celebrado  entre  as  partes  é  precário  e  não
revela  qualquer  vínculo  trabalhista,  de  modo  que  a  apelada  não  tem
direito ao recebimento do FGTS (f. 148/154).

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 dos recursos.

PRELIMINAR

O Direito  Processual  Brasileiro  é  informado,  no  que  toca  às
nulidades, pelo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se
declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo para a parte que
a alega, o que, deveras, não ocorreu na espécie.”2

No caso em tela, a falta de intimação pessoal da sentença não
acarretou nenhum prejuízo para o apelante,  visto que este apresentou
recurso de apelação no prazo legal. 

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. (ART. 214 C/C ART. 224, AMBOS DO CPB). AUSÊNCIA
DE  INTIMAÇÃO PESSOAL  DO DEFENSOR PÚBLICO DA  PAUTA  DE
JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. NULIDADE AFASTADA

2  HC 97533 / MG, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, J. 19/06/2008, DJ  04/08/2008.



APeRO n. 000059-32.2011.815.0091
                                                                                                                                           4

EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL JÁ DECORRIDO E DA  AUSÊNCIA
DA  DEMONSTRAÇÃO  DE QUALQUER  PREJUÍZO  À  DEFESA.
PRECEDENTE.  ORDEM  DENEGADA.  […]  3.  O  Direito  Processual
Brasileiro é informado, no que toca às nulidades, pelo  princípio pas
de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a
efetiva demonstração  de prejuízo para a parte que a alega, o que,
deveras, não ocorreu na espécie.3

Por outro giro, a Lei Complementar Estadual n° 42/86, em seu
artigo 8°, expressamente dispõe:

Art. 8°. O Procurador Geral do Estado, tem as seguintes atribuições:

I - receber citações iniciais e notificações propostas contra o Estado ou de
seu interesse;

Dessa forma, a alegação de que a falta de intimação pessoal do
Procurador  Geral  do Estado,  acerca da sentença proferida em primeira
instância, violaria tal dispositivo, é equívoca. A lei em comento, trata das
notificações  e  citações  contra  o  Estado,  institutos  estes  que  possuem
natureza jurídica diversa da intimação. 

Por tais motivos, rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO RECURSAL 

Narra a exordial  que a autora foi  admitida em 2005, como
Prestadora  de  Serviço,  para  a  função  de  Auxiliar  de  Serviço,  com
exercício na Escola Estadual de Ensino Fundamental "Ismênia Machado",
lotada  na  Secretaria  Estadual  de  Eduacação  e  Cultura  do  Estado  da
Paraíba, no período de 01 de agosto de 2005 a 30 de junho de 2009.
Contudo,  alega que não recebeu o salário do mês de agosto de
2009, bem como o FGTS de todo período laborado. 

Conforme assentado nos autos, vejo que restou demonstrado o
vínculo laboral as partes (fls. 09/13).

O magistrado  declarou a nulidade do contrato  de trabalho e
condenou o apelante a pagar os valores relativos aos depósitos de FGTS,
devidamente corrigidos e acrescidos de juros incidentes a partir da citação
e correção monetária pelo INPC, devidos a partir do inadimplemento, além
de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação,  deixando de reconhecer o pagamento do salário retido de
junho de 2009, ante a comprovação através da ficha financeira de f. 36.

Agiu acertadamente o julgador primevo.

3  HC 97533 / MG, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, J. 19/06/2008, DJ  04/08/2008.
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O Estado  apelante  sustenta que o ingresso da recorrida nos
quadros da Administração não se deu por concurso público, o que afronta
a  Constituição  Federal,  portanto,  não há eventuais  efeitos  trabalhistas,
nem direito à percepção das verbas reclamadas. 

Entendo que não deve prosperar tal alegação. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a regra é a admissão de
servidor  público  mediante  concurso  público:  CF,  art.  37,  II.  As  duas
exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II
do  art.  37,  e  a  contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado  para
atender a necessidade temporária de excepcional  interesse público.  CF,
art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições:
a)  previsão  em  lei  dos  cargos;  b)  tempo  determinado;  c)
necessidade  temporária  de  interesse  público;  d)  interesse  público
excepcional.”  (ADI 2.229,  Rel.  Min.  Carlos Velloso,  julgamento em 9-6-
2004, Plenário, DJ de 25-6-2004). No mesmo sentido: ADI 3.430, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJE de 23-10-
2009.

In casu, está claro que a contratação da autora/apelada ocorreu
de forma irregular, para exercer função não relacionada às necessidades
temporárias,  o  que  exigiria  que  sua  nomeação  fosse  mediante  prévia
aprovação em concurso público, mas isso não aconteceu.

Portanto, a contratação para o exercício de cargo ou emprego
público, sem prévia aprovação em concurso público, após o advento da
Constituição de 1988, é manifestamente nula.

Nesse Contexto, no tocante ao FGTS, entendo que a sentença
não comporta modificação, pois está em harmonia com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 596478/RR
(relator p/o acórdão Min. Dias Toffoli), submetido à sistemática da
repercussão geral, consolidou o entendimento de que, ainda que o
servidor seja admitido sem concurso público, por meio de contrato nulo,
faz jus ao FGTS. A seguir, transcrevo a ementa do referido julgado:

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
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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.4 

Por  fim,  em  relação  aos  honorários  advocatícios,  não
merece acolhida a alegação do apelante de que nas lides decorrentes de
relação de emprego é indevida a verba honorária. 

Ao pronunciar-se sob o tema o Supremo Tribunal Federal firmou
o seguinte entendimento:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  CONSTITUCIONAL. ART.  9º DA MP 2.164-41/2001.
INTRODUÇÃO  DO  ART.  29-C  NA  LEI  8.036/1990.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA.  AÇÕES  ENVOLVENDO  O  FGTS  E
TITULARES  DE  CONTAS  VINCULADAS.  INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA NA ADI 2.736/DF. RECURSO PROVIDO. I - O Supremo
Tribunal  Federal,  no  julgamento  da ADI  2.736/DF,  Rel.  Min.  Cezar
Peluso,  declarou  a  inconstitucionalidade  do  art.  9º  da  MP  2.164-
41/2001, na parte em que introduziu o art. 29-C na lei 8.036/1990,
que  vedava  a  condenação  em honorários  advocatícios  “nas  ações
entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas
em  que  figuram  os  respectivos  representantes  ou  substitutos
processuais”.  II  -  Os  mesmos  argumentos  devem ser  aplicados  à
solução  do  litígio  de  que  trata  o  presente  recurso.  III  -  Recurso
extraordinário conhecido e provido.5

Assim, não há como não atrair ao caso o art. 557 do CPC, que
autoriza  o  relator  a  negar  “seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”,  permissão  essa  que  se  estende  ao
reexame necessário.6

Isso posto, com arrimo no artigo 557 do CPC e na Súmula 253
do  STJ,  rejeito  a  preliminar e,  no  mérito,  nego  seguimento  à
remessa oficial  e à apelação cível,  mantendo a sentença por seus
próprios fundamentos. 

4 RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relatora p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068.

5 RE 581160, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 22-08-2012 PUBLIC 23-08-2012. 

6 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário.”
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Intimações necessárias. 

Após, à Gerência de Processamento para reautuar o processo
como remessa oficial e apelação cível, pelas razões já expostas. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 01 de setembro de 2014.

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