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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO
TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DEVIDO. QUESTÃO
SUBMETIDA AO REGIME DE JULGAMENTO REPETITIVOS
DO COLENDO STJ. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE
DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 20, §4º, DO
CPC. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. APLICAÇÃO DO ART. 557,
§1º-A, CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA
AUTORA.
- “[...] O STF entende 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 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob
o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que 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 (REsp
1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009).
4. Por expressa previsão legal, 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, incluído pela MP 2.164-41/2001)”.1
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- A fixação da verba honorária, mesmo quando efetuada na
forma de percentual sobre o valor atribuído à causa, não perde
seu caráter de equidade, se a causa justificar a aplicação do
disposto no art. 20,§ 4º, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por Maria Irinete de Lira
Lima contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos ação ordinária de
cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do Município apelado.
A magistrada condenou a Edilidade ao pagamento das seguintes
verbas: gratificação de anuênio, décimo terceiro salários referente aos anos de 2005 e
2006, indenização de duas cotas do PASEP (2005 e 2007) e o repasse ao INSS das
contribuições previdenciárias do período trabalhado.
Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas e honorários.
Inconformada, alega a recorrente que o MM. Juiz a quo deixou de
condenar o município na obrigação de efetuar o depósito do FGTS durante o período
trabalhado, juros de mora de 1% ao mês e em razão de ter decaído de parte mínima do
pedido, na condenação do promovido nas custas e honorários.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 106)
Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 82 do Código de Processo Civil.
É o relatório. Decido.
Colhe-se dos autos que a autora, servidora do Município de
Itaporanga, exercendo a função de auxiliar de serviços gari, ajuizou a presente
demanda pedindo a condenação daquele em diversas verbas.
O feito tramitou regularmente, sobrevindo a decisão ora
impugnada, que, conforme relatado, julgou procedente, em parte, os pleitos,
condenando a municipalidade ao pagamento das seguintes verbas: gratificação de
anuênio, décimo terceiro salários referente aos anos de 2005 e 2006, indenização de duas

cotas do PASEP (2005 e 2007) e o repasse ao INSS das contribuições previdenciárias do
período trabalhado.
No tocante ao recolhimento do FGTS, entendo que merece guarida
o pedido da autora, merecendo destaque os julgados do STJ que bem esclarecem a
controvérsia:
“Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de
pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor
contratado temporariamente sem concurso público. 2. O STF
entende 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 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob
o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que 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 (REsp
1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009).
4. Por expressa previsão legal, 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, incluído pela MP 2.164-41/2001).2
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
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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 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%. (AgRg no
AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO DE TRABALHO
DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO DEPÓSITO E
LEVANTAMENTO. SÚMULA 466/STJ. 1. "O titular da conta
vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de
prévia aprovação em concurso público" (Súmula 466/STJ). Em
razão de expressa previsão legal, "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 # incluído pela Medida Provisória 2.16441/2001). 2. Ressalte-se que "a declaração de nulidade do
contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem
a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante
previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de
culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao
levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada
ao FGTS" (REsp 1.110.848/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 3.8.2009 # recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC).
3. No caso, "o Tribunal de origem decidiu que o fato de o
contrato temporário ser declarado nulo não induz ao pagamento
do FGTS". Contudo, "tal entendimento destoa da jurisprudência

do STJ, que é no sentido de que a declaração de nulidade do
contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem
a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante
previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de
culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao
levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada
do FGTS" (REsp 1.335.115/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 24.9.2012). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/05/2013, DJe 22/05/2013).
Portanto, à luz de tais entendimentos, verifica-se que, na presente
casuística, não há qualquer razão para o não recolhimento do FGTS relativo ao período
dos serviços prestados pela funcionária apelante.
No que tange aos juros de mora, devem ser aplicados à base de
0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, no período anterior a 29/06/2009,
quando deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Ademais, quanto à correção monetária, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, a contar da data em que cada verba devida deveria ter sido paga.
A propósito, assim decidiu o STJ quando do julgamento do
Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1270439/PR:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.22545/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE
SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE
RETROATIVOS
AINDA
NÃO
PAGAS.
(…)
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU
O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO

(ADIN 4.357/DF). 12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida
pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior a sua vigência. 13. "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" (REsp
1.205.946/SP, Rel. Min.Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova
redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel.
Min. Ayres Britto. 15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança"contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque
a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a
correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. 16.
Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão
"independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários
ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC
como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força
do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas
repetições de indébito tributário. 17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12
do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade
parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09:
(a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando
os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os
juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto
quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais
prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo,
Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de
correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto
vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a
condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de
função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte.
Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n.º 08/2008. (REsp 1270439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 1ª SEÇÃO,
26/06/2013, DJe 02/08/2013).
Por fim, no que diz respeito a sucumbência, entendo que o autor decaiu
de parte mínima do pedido, razão pela qual, condeno a parte promovida ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do que preceitua o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Diante do exposto, considerando que o recurso encontra-se em
consonância a jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, com fulcro no art. 557,
§1º-A, do CPC, dou-lhe provimento parcial, condenando o Município demandado ao
depósito do FGTS relativo ao período dos serviços prestados pela funcionária apelante e
na verba de sucumbência nos moldes acima delineados, mantendo a sentença a quo em
seus demais termos.
Publique-se. Intimem-se.
João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

