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EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇAS  DE 
FGTS,  QUINQUÊNIO  E  TRANSFORMAÇÃO  DE 
FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. REGIME DE 
CONTRATAÇÃO  CELETISTA  ANTES  DA 
CONSTITUIÇÃO  DE  1988  TRANSMUDADO  POR 
FORÇA DO ART. 19 DO ADCT E EFETIVADO PELO 
MUNICÍPIO  EM  2010.  VÍNCULO  JURÍDICO- 
ADMINISTRATIVO.  JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA 
NO  STJ,  STF-  REPERCUSSÃO  GERAL  E  PLENO 
DESTE  TRIBUNAL.  CONTRATO  NULO. 
CONTRATAÇÃO PRORROGADA POR VÁRIOS ANOS. 
DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DE  TODOS  OS 
DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  SERVIDORES 
SUBMETIDOS  AO  REGIME  CELETISTA. 
APROVEITAMENTO  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO 
ANTERIOR  PARA  EFEITO  DE  CÁLCULO  DE 
ADICIONAIS.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DOS 
QUINQUÊNIOS.PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ. 
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DAS  FÉRIAS  NÃO 
GOZADAS  EM  PECÚNIA.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  PROIBIÇÃO  DO 
ENRIQUECIMENTO  INDEVIDO.  MODIFICAÇÃO  DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO COM BASE NO ART. 557, 
§1º, DO CPC. 
- PELO  STF: “IN  CASU,  É  QUE,  EM  CASOS 
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IDÊNTICOS,  ESTA  CORTE  NÃO  LEVOU  EM 
CONSIDERAÇÃO  O  FATO  DE  O  SERVIDOR 
ESTAR  OU  NÃO  EM  ATIVIDADE  PARA 
ASSEGURAR-LHE A CONVERSÃO EM PECÚNIA 
POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PREVALECEU 
TESE SEGUNDO A QUAL, SE A CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA (ARTS. 7º, XVII C/C 39, § 3º) 
GARANTE AO SERVIDOR DIREITO A FÉRIAS 
REMUNERADAS, O IMPEDIMENTO EM GOZÁ-
LAS, EM FACE DO SERVIÇO PÚBLICO, GERA 
PARA O  ESTADO DEVER  DE  INDENIZÁ-LAS, 
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  4.  VÊ-SE, 
PORTANTO,  QUE  O  ACÓRDÃO  IMPUGNADO 
ESTÁ  EM  CONFORMIDADE  COM  O 
ENTENDIMENTO  DESTE  TRIBUNAL  QUE, 
DESDE 2006,  ENFRENTA A MATÉRIA E  VEM 
DECIDINDO COM BASE NO PRINCÍPIO GERAL 
DE  DIREITO  QUE  VEDA  LOCUPLETAMENTO 
SEM  CAUSA.  5.  Embargos  de  declaração 
REJEITADOS.
(ARE 662624 AgR-ED, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Primeira  Turma,  julgado  em  05/02/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-
2013 PUBLIC 28-02-2013)”. 

Vistos, e etc. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Inês 
Almeida da Cruz hostilizando a sentença de fls.  58/67,  nos autos da 
Ação  de  Cobrança,  manejada  pela  Apelante  contra  o  Município  de 
Araruna,  que julgou improcedente os pedidos relativos a diferença de 
FGTS e pagamento de Quinquênios.  

Na  inicial,  sustentou  a  Autora/Apelante  que  foi 
contratada através da assinatura da carteira de trabalho em 01.03.1983, 
para exercer o cargo de professora, contudo, posteriormente com a edição 
do  Regime  Jurídico  Único  do  Município  de  Araruna,  seu  vínculo  foi 
transmudado para estatutário, em 24/09/2010, conforme faz prova com a 
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juntada da CTPS, contracheques, estatuto, fls.10/22.  

Contudo,  o  Município  não  lhe  pagou  devidamente,  a 
diferença de FGTS, Quinquênio e a a conversão das férias não gozadas em 
pecúnia. 

O  juiz  ao  sentenciar,  fls.  58/67,  entendeu  que  a 
servidora não possuía a efetividade para adquirir o direito previsto na lei 
municipal  ao quinquênio,  haja  vista  que não foi  contratada através da 
aprovação  em  concurso  público,  afirmando  que,  embora  possuísse  a 
estabilidade por força do art. 19 do ADCT, não possui a condição de cargo 
efetivo, negando o direito a percepção dos quinquênios. 

Quanto à percepção da diferença de FGTS, entendeu o 
magistrado que a competência para dirimir tal pedido era da justiça do 
trabalho, julgando totalmente improcedente os pedidos. 

Inconformada,  a  Autora/Apelante,  preliminarmente, 
arguiu que a Justiça Comum Estadual é competente para a apreciação do 
pedido  referente  FGTS,  em  virtude  do  vínculo  jurídico-administrativo 
existente  entre  as  partes  em  litígio,  juntando  decisões  do  STF  nesse 
sentido. 

Sustenta  ainda,  em  suma,  que  as  Leis  Municipais 
07/1993 e 27/2010, asseguram o direito ao quinquênio a todo servidor 
que  efetivamente  prestou  o  serviço  ao  município,  não  fazendo 
diferenciação na forma de ingresso ao serviço público. 

Por  fim,  argumenta  que  a  sentença  não  analisou  o 
pedido referente a conversão das férias não gozadas em pecúnia, sendo a 
mesma infra  petita,  pugnando ao  final,  pelo  provimento  e  reforma da 
sentença. 

Contrarrazões ofertadas pelo Município, pugnando pela 
manutenção da sentença, fls. 82/87.

Instada  a  se  pronunciar,  a  procuradoria  de  Justiça, 
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emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, fls. 152/160.  
 

É o relatório.   

DECIDO

A  apelante  traz  como  preliminar  a  competência  da 
justiça Comum Estadual para apreciar a matéria relativa as diferenças de 
FGTS, haja vista que o juiz sentenciante afirmou ser da justiça do trabalho 
tal competência, deixando de apreciar o pedido. 

Sendo assim, entendo que tal preliminar se confunde 
com o mérito, deixarei para apreciar no decorrer da decisão. 

Fazendo uso  do  Princípio  da  Causa  Madura,  passo  a 
analisar todos os pedidos.  

I- Da Competência da Justiça Comum Estadual, da Natureza 
Jurídica do Vínculo havido entre as partes e do FGTS.  

A  apelante demonstra  que  foi  contratada  através  da 
assinatura da carteira de trabalho em 01.03.1983, para exercer o cargo de 
professora,  contudo,  posteriormente  com  a  edição  do  Regime  Jurídico 
Único  do  Município  de  Araruna,  seu  vínculo  foi  transmudado  para 
estatutário, em 24/09/2010, conforme faz prova com a juntada da CTPS, 
contracheques, estatuto, fls.10/22.  

Entendo que o fato do Município inicialmente assinar a 
carteira  de  trabalho  da  Autora,  que  anteriormente  à  constituição  era 
válido,  após  a  promulgação da Carta  de 1988,  se tornou um contrato 
precário,  equiparando-se  a  um  contrato  temporário  com  inúmeras 
renovações,  sem  ter  o  condão  de  transmudar  o  vínculo  jurídico-
administrativo existente entre as partes, por força do art. 19 da ADCT, 
veja-se:
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Art. 19. Os servidores públicos civis da União, 
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 
Municípios,  da  administração  direta, 
autárquica  e  das  fundações  públicas,  em 
exercício  na  data  da  promulgação  da 
Constituição,  há  pelo  menos  cinco anos 
continuados,  e  que  não  tenham  sido 
admitidos na forma regulada no art.  37,  da 
Constituição,  são  considerados  estáveis  no 
serviço público. 

Note-se que o próprio Município tenta se beneficiar da 
sua própria torpeza, quando assevera em sua peça contestatória que o 
contrato é nulo por ser precário e realizado sem submissão a concurso 
público, fls. 30/31. 

Dessa forma, desde a promulgação da Constituição de 
1988 que o regime da Autora/Apelante foi modificado, obtendo assim a 
estabilidade  e  configuração  de  servidora  pública,  contudo,  obtendo  a 
efetividade somente em 2010, com a criação do estatuto do Município, 
conforme faz prova através do contracheque colacionado as fls. 16, onde 
consta a nomenclatura de que a servidora possui o regime efetivo. 

De outro lado, para fins de cobrança, as verbas antes 
de 1988, período celetista, estão prescritas, não importando tal discussão 
para este processo. 

Quanto  a  Competência  da  Justiça  Comum,  esse 
entendimento  vem  sendo  perfilhado  pelos  tribunais  trabalhistas,  e  é 
corriqueiro que tais demandas sejam remetidas da justiça trabalhista para 
justiça estadual, para julgamento por esta jurisdição.

Nesse  passo,  os  tribunais  superiores  já  se 
pronunciaram, veja-se decisão recente sobre a matéria,  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça:
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CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  Nº  132.863  -  RJ 
(2014/0054881-5)RELATOR  :  MINISTRO 
BENEDITO  GONÇALVES  SUSCITANTE  :  JUÍZO 
FEDERAL DA 27A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SUSCITADO  : JUÍZO 
DA 40A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO 
–  RJ  INTERES.    :  NADYR  AREAS  DE  LIMA 
ADVOGADO  :  PAULO  MÁRIO  NOGUEIRA  LEITE 
INTERES.    :  UNIÃO  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA. 
VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  JUSTIÇA 
COMUM. DECISÃO DO STF NA ADI 3.395-MC/DF. 
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SUSCITANTE.DECISÃO 
Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência 
instaurado entre o Juízo Federal  da 27ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e o 
Juízo da 40ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – 
RJ,  nos  autos  de  ação  trabalhista  proposta  por 
Nadyr Areas de Lima em face da União Federal, 
objetivando  o  reconhecimento  da  estabilidade 
provisória à gestante e o recebimento de verbas 
rescisórias.  O  Juízo  Laboral  declinou  da 
competência  em  favor  do  Juízo  Federal  para  o 
julgamento  da  lide  ao  entendimento  de  que  a 
demandante,  à época,  estaria  sendo regida pela 
relação  jurídico-administrativa.  O  Juízo  Federal, 
por sua vez, suscita o conflito ao fundamento de 
que a pretensão deduzida pela parte autora tem 
feição trabalhista, cuja competência para a análise 
da  demanda  é  do  Juízo  Trabalhista.  A 
Subprocuradoria-Geral  da  República  opina  pela 
competência do Juízo suscitante (fls. 130-135). É 
o relatório. Passo a decidir. Na origem, por ter sido 
contratada  por  tempo  determinado  visando 
atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse  público,  a  reclamante  pleiteia  o 
reconhecimento  da  estabilidade  provisória  à 
gestante,  o  pagamento  das  parcelas  salariais 
vencidas  e  seus  consectários  legais  dos  salários 
vencidos  e  indenização  correspondente  aos 
vincendos,  pagamento  de  indenização 
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correspondente aos depósitos do FGTS devidos por 
período laboral,  13° salário,  férias acrescidas de 
1/3 constitucional e férias proporcionais, aplicação 
da multa prevista no § 8° do artigo 477 da CLT, a 
formalização  da  rescisão  da  reclamante,  com 
assinatura  e  baixa  na  CTPS  no  período 
compreendido  entre  25/07/06  a  28/04/2011,  a 
liberação  das  guias  respectivas,  tais  como 
autorização de movimentação em conta do FGTS e 
pagamento das verbas rescisórias com a projeção 
do  aviso  prévio  no  tempo  de  serviço  e  o 
pagamento de dano moral. O STJ, assim como o 
STF, já firmou compreensão no sentido de que o 
vínculo  estabelecido  entre  o  Poder  Público  e  o 
servidor é jurídico-administrativo, e não celetista, 
configurada  hipótese  de  contratação  temporária 
para atender a necessidade de interesse público, 
nos termos do art. 37, IX, da Carta Magna, o que 
exclui a competência da justiça especializada para 
o  julgamento  da  causa.  A  propósito,  dentre  os 
precedentes  mais  recentes,  destaca-se: 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE 
SAÚDE.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA  COMUM.  1.  Configurada  hipótese  de 
contratação  temporária  para  atender  a 
necessidade de excepcional interesse público, nos 
termos do art. 37, IX, da Carta Magna, o vínculo 
estabelecido entre o Poder Público e o servidor é 
jurídico-administrativo,  atraindo  dessa  forma  a 
competência da Justiça Estadual para apreciação 
dos feitos relativos a esse vínculo. Dentre outros 
precedentes:  AgRg  no  CC  127.500/PE,  Rel. 
Ministro  Humberto  Martins,  Primeira  Seção,  DJe 
21/05/2013; CC 100.271/PE, Rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 6/4/2009. 2. 
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  CC 
121.815/RN,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves, 
Primeira  Seção,  DJe  06/05/2014)  No  mesmo 
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sentido,  confiram-se  os  precedentes:  CC  n. 
129.238-TO,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  DJe 
19.9.2013; CC 129262, Rel. Min. Eliana Calmon, 
DJe  3.9.2013;  CC  129246,  Rel.  Min.  Humberto 
Martins, DJe 3.9.2013. Ante o exposto, com base 
no art. 120, parágrafo único, do CPC, conheço do 
Conflito e declaro competente o Juízo suscitante. 
Intime-se.  Comuniquem-se.  Brasília  (DF),  04  de 
agosto de 2014. Ministro BENEDITO GONÇALVES 
Relator  (Ministro  BENEDITO  GONÇALVES, 
12/08/2014). 

Pois bem, a Constituição Federal trata da matéria em 
seu art. 37, IX, que passamos a transcrever:

“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:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público;”

Esta disposição constitucional consiste em exceção ao 
princípio de acessibilidade dos cargos públicos mediante concurso público 
de provas ou provas e títulos,  que  muitos  entes  federados  usam  da 
exceção e transformam em regra, burlando a legislação.

Por esta razão, as pessoas contratadas com base no 
art. 37, IX, da Constituição Federal, embora sejam consideradas agentes 
públicos em sentido amplo, não podem ser configuradas como servidores 
públicos ou como empregados públicos, pois mesmo que tenham assinado 
carteira de trabalho, tal ato não tem o condão de transmudar o vínculo 
existente que é de direito administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do  Superior Tribunal 
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de  Justiça já  vem  se  pronunciando  a  muito  tempo,  ratificando 
precedentes do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE  TRABALHO. 
PRORROGAÇÃO  SUCESSIVA.  CARÁTER 
PRECÁRIO  AFASTADO.  COMPETÊNCIA  DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.

 1.  O  contrato  de  prestação  de  serviço 
temporário é concretizado nos moldes do art. 
37, inciso IX, da Constituição Federal, que traz 
exceção  à  regra  do  concurso  público  para 
atender  à  necessidade  de  excepcional 
interesse do Poder Público.

2.  A  mera  prorrogação  do  prazo  de 
contratação  de  servidor  temporário  não 
tem o  condão  de  transmudar  o  vínculo 
administrativo que este mantinha com o 
Estado  em  relação  de  natureza 
trabalhista,  o  que afasta a  competência 
da  Justiça  do  Trabalho.  Precedentes 
desta  Corte  e  do  Supremo  Tribunal 
Federal  .  

   3.  Conflito  conhecido  para  declarar 
competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível 
de Barra do Garças/MT, o suscitante.

(CC 104.835/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  26/08/2009, 
DJe 30/09/2009).

Na verdade, o regime jurídico previsto para tais 
contratados tem natureza especial, dependendo da previsão estabelecida 
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nas leis específicas de cada ente público para a contratação temporária 
por excepcional interesse público.

Neste contexto, a Suprema Corte já decidiu que o 
vínculo jurídico, envolvendo entes públicos e os contratados 
temporariamente, tem natureza administrativa, não se aplicando a 
legislação trabalhista, devendo ser julgado pela Justiça Comum. Vejamos 
o seguinte precedente:

“RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA CONTRA QUARENTA E QUATRO 
DECISÕES DE MAGISTRADO TRABALHISTA. 
CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. 
Contratos firmados entre o Município de 
Santarém e os Interessados têm natureza 
jurídica temporária e submetem-se ao regime 
jurídico administrativo, nos moldes do inc. 
XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do 
inciso IX do art. 37 da Constituição da 
República. 2. Incompetência da Justiça 
Trabalhista para o processamento e o 
julgamento das causas entre entidades 
estatais e servidores que lhes sejam 
vinculados sob regime jurídico-
administrativo. Precedentes. 3. Reclamação 
julgada procedente em relação a vinte e uma 
reclamações trabalhistas para determinar a 
remessa dos autos à Justiça comum. 4. 
Reclamação não conhecida em relação às demais, 
por ausência de cópias de contratos ou de 
documentos que permitam concluir o que 
alegado.”  (grifos nossos) (STF, Rcl 3737, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 20/05/2009)

 No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do 
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Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
ENTRE JUÍZO TRABALHISTA E ESTADUAL. 
SERVIDOR PÚBLICO E MUNICÍPIO. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. 
RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
PRECEDENTES DO STF E STJ. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, que deu 
nova redação ao art. 114 da Carta Magna, 
aumentou de maneira expressiva a competência 
da Justiça Laboral.

2. Entretanto, na hipótese dos autos, não há que 
se falar em competência da Justiça do 
Trabalho para processar a referida demanda, 
em razão da natureza jurídico-administrativa 
existente entre o Poder Público e o servidor 
público, ainda que em contratações 
temporárias. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conflito de competência conhecido para 
declarar competente o Juízo de Direito de São 
Rafael / RN (Juízo Suscitante).”  (grifos nossos) 
(STJ, CC 115.742/RN, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 11/05/2011, DJe 17/05/2011)

Dessa forma, entendo que essa justiça é competente 
para apreciar a verba relativa ao pagamento do FGTS. 

Nesse sentido, não obstante a natureza administrativa, 

o SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL, a  partir  do  julgamento  do 

Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, submetido ao Plenário sob 
o rito da Repercussão Geral, entendeu devidas todas as verbas 
previstas  constitucionalmente  no  art.  7º,  mesmo  em  caso  de 
contrato nulo. Vejamos:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo. 
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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  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)

Este  entendimento  foi  ratificado  pelo  próprio  Pretório 
Excelso e vem sendo seguido pelo  Colendo STJ como demonstram os 
seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIÇO PÚBLICO 

–  CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER 
TEMPORÁRIO  –  RENOVAÇÕES 
SUCESSIVAS DO CONTRATO – EXTENSÃO 
DOS DIREITOS SOCIAIS  PREVISTOS NO 
ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA – DIREITO AO DEPÓSITO DO 
FGTS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO 
DE  JULGAMENTO  FINAL,  COM 
REPERCUSSÃO  GERAL,  DO  RE 
596.478/RR –  RECURSO  DE  AGRAVO 
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IMPROVIDO.  (STF,  RE  752206  AgR,  Relator(a): 
Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 
DIVULG 11-12-2013 PUBLIC 12-12-2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  FGTS. 
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  TEMPORÁRIO 
DECLARADO  NULO  POR  AUSÊNCIA  DE 
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO. 
PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.

1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art. 
543-C  do  Código  de  Processo  Civil  (REsp 
1.110848/RN),  firmou  entendimento  segundo  o 
qual  a  declaração  de  nulidade  do  contrato  de 
trabalho, em razão da ocupação de cargo público 
sem a necessária aprovação em prévio concurso 
público,  equipara-se  à  ocorrência  de  culpa 
recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao 
levantamento  das  quantias  depositadas  na  sua 
conta vinculada ao FGTS.

2.  O  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL 
PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO 
DE  QUE  "É  DEVIDA  A  EXTENSÃO  DOS 
DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 
7º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  A 
SERVIDOR  CONTRATADO 
TEMPORARIAMENTE,  NOS  MOLDES  DO 
ART. 37, INCISO IX, DA REFERIDA CARTA 
DA REPÚBLICA, NOTADAMENTE QUANDO 
O  CONTRATO  É  SUCESSIVAMENTE 
RENOVADO". (AI 767024 AGR, REL. MIN. 
DIAS  TOFFOLI,  PRIMEIRA  TURMA). 

PRECEDENTES.

3.  Recentemente,  a  Segunda  Turma  deste 
Tribunal, firmou entendimento no sentido de que 
"Em razão de expressa previsão legal, "é devido o 
depósito  do  FGTS  na  conta  vinculada  do 
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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 # 
incluído  pela  Medida  Provisória  2.164-41/2001). 
"(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.  Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado  em  16/5/2013,  DJe  22/5/2013)  Agravo 
regimental improvido, com aplicação de multa de 
1%.  (STJ,  AgRg  no  AREsp  393.829/MS,  Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).

O  TRIBUNAL  PLENO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA, 
assim tem entendido o desiderato, nos mesmos moldes, veja-se: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA. 
DIREITO AOS VALORES RELATIVOS AO FGTS. 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  CONTRATAÇÃO 
SEM CONCURSO PUBLICO, PRORROGADA POR 
VÁRIOS ANOS. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO 
ART.  19-A  DA  LEI  N°  8.036/90. 

LEGITIMIDADE  DA  PERCEPÇÃO  DA 
VERBA  FUNDIÁRIA. SENTENÇA. 
MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO. - A contratação de 
servidor  sem  prévia  aprovação  em  concurso 
público,  fora  das  hipóteses  permitidas  pela 
Constituição  da  República,  é  nula,  fato  que  não 
impede, todavia, a percepção dos valores relativos 
aos  depósitos  do  FGTS,  por  ser  um  direito 
assegurado ao trabalhador, inclusive pelo art. 19-A 
da  Lei  n°  8.036/90.  -  A  administração  pública 
encontra-se vinculada aos princípios consignados 
no art. 37, caput, da nossa Carta Magna, dentre 
eles,  o da legalidade, este que impõe ao gestor 
estrita observância aos limites da lei. - CPC §1°-A 
do  Art.  557  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal 
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Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020100144332001  -  Órgão  (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator Maria das Neves do Egito de 
A. D. Ferreira - j. em 19/09/2011. 

Sendo assim, como o recolhimento do FGTS é direito 
social do trabalhador, previsto no art. 7º, III, da CF/88, entendo que a 
sentença deve ser reformada neste ponto, concedendo-se tal pedido.

II - Do Adicional por tempo de Serviço (Quinquênio)

Demonstrada  a  relação  jurídica  entre  as  partes, 
incumbe  ao Município  o  ônus  provar  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo  do  direito  da  servidora,  ora  Apelante,  consoante  o  art.  333, 
inciso II do Código Processual Civil vigente:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor.

A Edilidade argumentou em sua contestação que não é 
devido o adicional por tempo de serviço, pois a servidora não é efetiva, 
haja vista que não se submeteu a concurso público, sendo seu contrato 
nulo, não fazendo jus a tal pedido.  

Em contrarrazões, traz argumentos de que a mesma é 
de  regime  celetista,  trazendo  proposições  contraditórias,  sem contudo, 
trazer fichas funcionais da servidora. 

A apelante,  por  outro lado,  traz  prova demonstrando 
que foi efetivada pelo Município, através do contracheque colacionado às 
fls. 16, onde está inserto no mesmo a nomenclatura que a mesma é de 
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regime efetivo. 

Todavia, desde do advento da Constituição de 1988, a 
Autora tem direito a contagem de tempo de serviço para fins do serviço 
público,  pois  adquiriu por força da Constituição a posição de servidora 
Pública, independentemente de ser efetivada ou não naquele momento. 

E por força dessa transmudação constitucional, ante a 
princípios mais inovadores trazidos pela Constituição, como o princípio da 
isonomia, o legislador constitucional quis preservar aqueles servidores que 
já  exerciam a  prestação  do  serviço  público  permanente  a  pelo  menos 
cinco anos continuados, como no caso em apreço. 

Assim, havendo lei específica municipal, que garanta o 
direito a percepção do adicional, o mesmo é devido, e assim foi criada 
inicialmente  a  Lei  07/1993,  fls.  (20),  onde  previa  em  seu  art.  17,  o 
seguinte: 

Fica  mantido  e  assegurado  o  quinquênio  e 
adicionais que fazem jus o pessoal do quadro 
permanente  da  prefeitura,  na  forma  da 
legislação  vigente,  ou  seja,  5%(cinco  por 
cento0  dos  vencimentos  do  fim  de  cada 
quinquênio, que deverão ser computados ao 
salário percebido pelo servidor.  

Posteriormente foi criada a Lei Municipal, nº 27/2010 
estabelecendo o seguinte:

“ DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 63. O adicional  por tempo de serviço é  
devido à razão de cinco por cento a cada cinco 
anos  de  serviço  público  efetivo  prestado  ao  
Município, observado o limite máximo de 35% 
incidente exclusivamente sobre o vencimento  
básico do cargo efetivo, ainda que investido o 
servidor em função ou cargo de confiança.
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Parágrafo  único.  O  servidor  fará  jus  ao 
adicional a partir do mês em que completar o  
quinquenio.”

Nesse norte, independente de ser efetiva ou celetista, a 
jurisprudência  pátria  demonstra  que  é  possível  o  aproveitamento  do 
tempo  de  serviço  do  servidor  regido  pelo  regime  celetista  para  o 
recebimento de adicionais  por tempo de serviço,  após a transmudação 
para o regime estatutário, veja a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordi-
nário  monocraticamente  julgado.  Conversão  em 
agravo regimental,  conforme pacífica orienta-
ção desta Corte. Servidores submetidos a re-
gime celetista. Aproveitamento de tempo de 
serviço anterior para efeito de cálculo de adi-
cionais. Possibilidade. Precedentes. 1. A deci-
são ora agravada  reflete a pacífica jurisprudência 
desta Corte a respeito do tema, que reconhece a 
possibilidade do aproveitamento de anterior 
tempo de serviço, prestado sob regime sub-
metido à CLT, para fins de cálculo de adicio-
nais. 2. Provimento do recurso extraordinário que 
implicou em reversão da decisão proferida na ori-
gem,  cuja  extensão,  porém,  será  determinada 
pelo juízo da origem, quando da liquidação do jul-
gado. 3. Embargos de declaração recebidos como 
agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RE 474326 ED, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira  Turma,  julgado  em 27/03/2012,  ACÓR-
DÃO  ELETRÔNICO  DJe-086  DIVULG  03-05-2012 
PUBLIC 04-05-2012).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CONTRATADO PELA 
CLT.  MUDANÇA  PARA  O  REGIME  ESTATUTÁRIO. 
QUINTOS.  INCORPORAÇÃO.  POSSIBILIDADE. 
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SÚMULA 83/STJ.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  à  possibilidade  de 
servidor celetista elevado à condição de estatutário 
por  força  da  Lei  8.112/1190  passar  a  contar  o 
tempo de serviço anterior à instituição do regime 
jurídico único para fins de incorporação de quintos.
2.  O  STJ  possui  jurisprudência  consolidada  no 
sentido de que "o tempo de serviço celetista não 
sofre  nenhuma  limitação  temporal  para  a 
incorporação de quintos, uma vez que o Superior 
Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o 
§  2º  do  artigo  62  do  Regime  Jurídico  dos 
Servidores Públicos se caracteriza como norma de 
eficácia contida, sendo considerada auto-aplicável 
até a edição de ato normativo posterior,  que lhe 
restrinja eficácia." (AgRg no REsp 804.290/DF, Rel. 
Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  DJe 
9.11.2009).
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1407393/CE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
01/04/2014, DJe 20/06/2014).

Neste  ponto, a  sentença  combatida  merece  ser 
modificada,  pois  não  contempla  o  novo  panorama  constitucional  e  a 
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 

Assim,  é  devido  a  implantação  do  adicional  a  partir 
desta  data  e  o  pagamento  dos  retroativos  a  contar  dos  cinco  anos 
anteriores ao ajuizamento da ação, haja vista que a Lei instituidora é de 
1993. 

III – Da Conversão das Férias não Gozadas em 
Pecúnia

O direito a percepção de férias remuneradas é previsto 
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na Constituição, arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º, veja-se:

Art. 7º. (...) 

XVII  -  gozo  de  férias  anuais  remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal; 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os  Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua 
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de 
carreira  para  os  servidores  da  administração 
pública  direta,  das  autarquias  e  das  fundações 
públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

(Incluído pela  Emenda Constitucional  nº  19, 
de 1998) 

Dessa forma, o impedimento em gozá-las gera o dever 
da edilidade em arcar com tal ônus, sob pena de enriquecimento ilícito, 
pois usufruiu do trabalho da servidora e não pagou nada em troca. 

Pois  bem,  esse  é  o  entendimento  pacificado  do 
Supremo Tribunal Federal  que elucida a matéria em debate, veja-se:

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  ALEGADA 
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE 
A  CIRCUNSTÂNCIA  DE  ENCONTRAR-SE  O 
SERVIDOR EM ATIVIDADE. ÓBICE À CONVERSÃO 
DE  FÉRIAS  NÃO  USUFRUÍDAS  EM  PECÚNIA. 
AUSÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.  INOCORRÊNCIA. 
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PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA. 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1. 
Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição 
ou  obscuridade,  inviável  a  revisão  em  sede  de 
embargos  de  declaração,  em  face  dos  estreitos 
limites do art. 535 do CPC. 2. In casu, embora o 
recorrente  alegue  omissão,  a  leitura  dos 
argumentos  deduzidos  no  recurso  revelam 
hipótese  de  suposta  contradição,  pois  a 
jurisprudência colacionada no julgado impugnado 
guarda  relação  com  direito  de  indenização  de 
férias não fruídas pelo servidor inativo, enquanto o 
caso dos autos diz respeito ao mesmo direito, mas 

garantido a servidor que está em atividade. 3. IN 
CASU,  É  QUE,  EM  CASOS  IDÊNTICOS, 
ESTA  CORTE  NÃO  LEVOU  EM 
CONSIDERAÇÃO O FATO DE O SERVIDOR 
ESTAR  OU  NÃO  EM  ATIVIDADE  PARA 
ASSEGURAR-LHE  A  CONVERSÃO  EM 
PECÚNIA POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. 
PREVALECEU TESE SEGUNDO A QUAL, SE 
A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ARTS. 
7º,  XVII  C/C  39,  §  3º)  GARANTE  AO 
SERVIDOR  DIREITO  A  FÉRIAS 
REMUNERADAS,  O  IMPEDIMENTO  EM 
GOZÁ-LAS,  EM  FACE  DO  SERVIÇO 
PÚBLICO, GERA PARA O ESTADO DEVER 
DE  INDENIZÁ-LAS,  SOB  PENA  DE 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  4.  VÊ-SE, 
PORTANTO,  QUE  O  ACÓRDÃO 
IMPUGNADO  ESTÁ  EM  CONFORMIDADE 
COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL 
QUE, DESDE 2006, ENFRENTA A MATÉRIA 
E  VEM  DECIDINDO  COM  BASE  NO 
PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA 
LOCUPLETAMENTO  SEM  CAUSA.  5. 
Embargos de declaração REJEITADOS.
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(ARE 662624 AgR-ED, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Primeira  Turma,  julgado  em  05/02/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-
2013 PUBLIC 28-02-2013). 

Dessa  forma,  entendo  devido  a  transformação  das 
férias não gozadas em pecúnia, pois o Município não impugnou que havia 
pago tal pleito, nem trouxe prova do pagamento, devendo ser pago sob 
pena de favorecer o locupletamento indevido. 

Dessa  forma,  conforme  art.  557,  §1º,  do  CPC,  in 
verbis:

§  1o-A  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar  provimento  ao  recurso. (Incluído  pela  Lei  nº 
9.756, de 17.12.1998) 

Dessa  forma,  plenamente  possível  dar  provimento 
monocrático  com  fulcro  no  art.  557,  §1º,  do  CPC,  haja  vista  que  a 
jurisprudência dos superiores e deste tribunal se põem em total confronto 
com o que fora decidido pelo magistrado de primeira instância. 

Pensar de maneira diversa, seria retroceder e afrontar a 
nova  sistemática  processo-constitucional,  onde  se  busca  uma  maior 
efetividade no processo, maior celeridade, além de que, tal pensamento é 
contraproducente,  pois  levar  um processo a julgamento colegiado para 
consignar  o  pensamento  que  já  está  sedimentado,  se  mostra  uma 
contramão  a  celeridade  processual  e  economia  processual,  gerando 
procedimentos desnecessários que só fazem aplicar maior morosidade ao 
processo. 

Pelo  exposto,  com fulcro  no  art.  557,  §1º,  do  CPC, 
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DOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, para reformar a sentença 
e julgar procedente os pedidos, condenando o Município de Araruna ao: a) 
pagamento da diferença dos depósitos de FGTS, ressalvando a prescrição 
dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; b) implantação dos 
quinquênios  a  partir  do arbitramento,  contando-se o  tempo de serviço 
desde o ingresso do serviço público, iniciado em 01/03/1983, ressalvando 
o limite previsto no art. 63 da Lei 27/2010; c) pagamento dos quinquênios 
retroativos,  ressalvando  a  prescrição  quinquênal  e  d)  pagamento  da 
indenização referente a conversão das férias não gozadas em pecúnia, 
ressalvando a prescrição quiquênal. 

Todas  as  verbas  devem  ser  acrescidas  de  correção 
monetária  e  aos  juros  de  mora,  estes  devem seguir  os  juros  básicos 
incidentes na caderneta de poupança, em conformidade com o art. 5º da 
Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º – F da Lei nº 9.494/97. 

Em  virtude  da  modificação  do  julgado,  condeno  o 
Município ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 20% 
sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação. 

Publique-se e intime-se.

João Pessoa, 03 de setembro de 2014. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 

36
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