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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
COBRANÇA –  SERVIDOR  ESTADUAL –  LEVANTAMENTO
DO  FGTS  –  CONTRATAÇÃO  SEM  PRÉVIO  CONCURSO
PÚBLICO  –  MATÉRIA  SUBMETIDA  AO  INSTITUTO  DA
REPERCUSSÃO  GERAL  – ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES — MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

–  “Conforme  reiteradamente  afirmado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações
de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas
referentes  à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso
público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade
responsável (CF, art.  37,  § 2º).  2. No que se refere a empregados,
essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art.  19-A da Lei 8.036/90, ao
levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviço – FGTS.”

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária oriunda da sentença
de fls. 144/147 que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Cascilia Gomes Vanderlei
em face do Estado da Paraíba, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar  a
Estado da Paraíba ao pagamento dos depósitos do FGTS em conta vinculada a autora no
período de 05 anos anterior a data de protocolo desta ação, considerando ainda a data de
afastamento da promovente em 02/04/2013 a serem fixados em procedimento de liquidação
como requerido na petição inicial com acréscimo de juros de mora de 0,5 ao mês (art. 1º-F, da
Lei 9.494/97) e com correção monetária a contar de cada parcela devida, pelo INPC até a



entrada em vigor da Lei 11.960/2009 de 30/06/2009 e posteriormente com base nos índices de
remuneração básica da caderneta de poupança até o dia 25/03/2015, marco após o qual, os
créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E ao tempo do efetivo pagamento, em razão da
decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425 e sua respectiva modulação dos efeitos. Condenou
ainda o promovente, por inteiro as despesas e honorários, a qual suspendeu a cobrança por ser
a parte autora beneficiária de justiça gratuita.

Irresignado,  o  promovido,  Estado  da  Paraíba,  apresentou  recurso
pugnando  pelo  seu  provimento  para  reformar  a  sentença  para  afastar  a  obrigação  de
pagamento do FGTS (fls. 151/160).

Contrarrazões as fls. 164/167.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou apenas pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 174/177)

É o relatório. 

Decido.

No caso dos autos, a promovente afirma que exerceu a função de pro-
tempore junto ao  Estado da Paraíba até  o  encerramento  de seu Contrato  de prestação de
serviço em abril de 2013. Afirma que faz  jus às férias, férias dobradas, 1/3 de férias, 13º
salário e FGTS.

Na sentença, o magistrado  julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a Estado da Paraíba ao pagamento dos depósitos do FGTS em conta vinculada
a autora no período de 05 anos anterior a data de protocolo desta ação, considerando ainda a
data  de afastamento da promovente em 02/04/2013 a serem fixados em procedimento de
liquidação como requerido na petição inicial com acréscimo de juros de mora de 0,5 ao mês
(art. 1º-F, da Lei 9.494/97) e com correção monetária a contar de cada parcela devida, pelo
INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 de 30/06/2009 e posteriormente com base
nos índices de remuneração básica da caderneta de poupança até o dia 25/03/2015, marco
após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E ao tempo do efetivo pagamento,
em razão da decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425 e sua respectiva modulação dos efeitos.
Condenou ainda  o  promovente,  por  inteiro  as  despesas  e  honorários,  a  qual  suspendeu a
cobrança por ser a parte autora beneficiária de justiça gratuita.

O ente público estadual apresentou recurso apelatório pugnando pelo
seu provimento para reformar a sentença e afastar a obrigação de pagamento do FGTS.

Pois bem.

Como se observa dos autos, a contratação do promovente é temporária
por excepcional interesse público, conforme contratos juntados às fls. 17/41. Contudo, foram
renovadas diversas vezes de forma injustificada, por vários anos, afrontando a exigência de
concurso público para contratação de servidores.

Ocorre que, na hipótese, está-se diante de contratação nula, conforme
reconheceu  o  STF no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  705.140-RS,  julgado  em
28/08/2014. Em decisão plenária com repercussão geral, o Ministro Teori Zavascki fixou a
tese de que os contratos de trabalho celebrados pela administração pública, fora das hipóteses



legais, possuem uma nulidade qualificada não gerando direitos sociais previstos do art. 7º e
art. 39, § 3º da Constituição Federal, excetuando apenas os valores correspondentes ao salário
pelos dias trabalhados e o resgate do valor correspondente ao FGTS. 

Veja-se o julgado paradigma:

 “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SEM  CONCURSO.  NULIDADE.  EFEITOS
JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO
DE  SALDO  SALARIAL  E  LEVANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -
REPERCUSSÃO  GERAL).  INEXIGIBILIDADE  DE  OUTRAS  VERBAS,
MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado
pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as
contratações  de  pessoal  pela  Administração Pública  sem a  observância  das
normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso
público,  cominando  a  sua  nulidade  e  impondo  sanções  à  autoridade
responsável  (CF,  art.  37,  §  2º).  2.  No  que  se  refere  a  empregados,  essas
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser
o  direito  à  percepção  dos  salários  referentes  ao  período  trabalhado  e,  nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário
desprovido.” (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-
2014 PUBLIC 05-11-2014).” 

Naquela  oportunidade,  o  Pretório  Excelso,  encarregado  de  ditar  a
derradeira  palavra  na  exegese  do  direito  constitucional  e  velar  pela  uniformidade  da  sua
aplicação, entendeu que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso
público é nula fora das exceções legais, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não
ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento
dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A  Constituição  Federal  possui  norma  cogente  impondo  ao
Administrador  Público,  de  qualquer  dos  entes  federados,  a  obrigatoriedade  de  realizar
concurso  público  para  a  admissão  de  pessoal,  estabelecendo,  inclusive,  as  duas  únicas
hipóteses de exceção, senão 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;
(…) IV - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a excepcional interesse público.”

Assim, não resta dúvida acerca da imprescindibilidade da realização
de certame para a investidura em cargo ou emprego público, salvo na hipótese de nomeação
para cargo em comissão ou contratação por tempo determinado para atender a excepcional
interesse público.

No caso em apreço, a contratação da parte autora não se enquadra em



nenhuma das duas exceções, porquanto manteve-se no serviço público por vários anos em
contratação excepcional e, por isso, é eivada de nulidade nos termos do §2º do art. 37 da
Carta Magna que dispõe:  “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. 

Assim, outro caminho não resta, senão manter a sentença, posto que o
Supremo Tribunal Federal entendeu ser lícito o levantamento dos depósitos do FGTS.

Pelo  exposto, nos  termos  do  art.  932,  IV “b”,  do  NCPC,  NEGO
PROVIMENTO AO APELO E A REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença vergastada
em todos os seus termos.

Publique–se. Intime–se. 

João Pessoa, 14 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator


