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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE  NA
CONTRATAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DIREITO  AO
LEVANTAMENTO  DOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS.
MATÉRIA  APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DÉBITO  JUDICIAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  PREÇOS  AO
CONSUMIDOR  AMPLO  ESPECIAL  (IPCA-E).
PROVIMENTO PARCIAL.

-  A contratação de  servidor  público após  a  Constituição
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Federal  de  1988,  sem  prévia  aprovação  em  concurso
público, encontra óbice em seu art. 37, inciso II e §2º, salvo
quando se tratar de cargo comissionado criado por lei ou
de temporário, para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.

-  Consoante  entendimento  do  Plenário  do  Supremo
Tribunal Federal, dado em repercussão geral (RE 705.140 –
RS),  são  nulas  as  contratações  sem  a  observância  das
normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação em concurso público, não ensejando 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.

-  O Plenário  do  Supremo  concluiu  o  julgamento  do  RE
870947-SE,  em  que  se  discutiam  os  índices  de  correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos
de  condenações  impostas  contra  a  Fazenda  Pública,  e
decidiu o afastamento da Taxa Referencial como índice de
correção  monetária  dos  débitos  judiciais  da  Fazenda,
mesmo  no  período  da  dívida  anterior  à  expedição  do
precatório, adotando, o IPCA-E.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Estado  da
Paraíba contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de
Araruna,  lançada  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança  ajuizada  por
Maria Roseane Costa Henrique.

O  julgador  primevo  (fls.  49/53)  indeferiu  o  pedido  de
indenização das verbas de férias e terço constitucional, sob o fundamento de
nulidade contratual e, julgou parcialmente procedente o pleito referente aos
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ficando este restrito ao
período quinquenal de prescrição (13.11.2009 a 01.06.2014).

Por fim,  determinou a  compensação da mora e  correção
monetária na forma do art. 1.º-F da Lei n. 9.494/97, na redação determinada
pela Lei n. 11.960/09, a partir da vigência de mencionada alteração legislativa.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  56/66,  o  ente  estatal
sustenta  que a  contratação da apelada ocorreu de forma temporária e  sem
concurso público, motivo pelo qual não faz jus ao pagamento do FGTS, devido
à ausência de previsão legal para recolhimento dessa verba. 

Requer o provimento do apelo a fim de reformar a decisão
e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em caso de entendimento diverso,
pugna para que a atualização dos valores se dê pela aplicação da Lei 9.494/97
até 25 de março de 2015 e, após esta data, que sejam corrigidos pelo IPCA-E.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou
de ofertar razões contrárias, conforme atesta a Certidão de fl. 68).

Cota ministerial sem manifestação meritória (fls. 74/75).

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Sobre as contratações efetivadas pelo Poder Público, vale
dizer que,  nos termos da Constituição da República,  artigo 37,  inciso 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", sendo que, consoante
prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CR/88, "a lei estabelecerá os casos de
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público".  

Cediço  que  para  a  utilização  da  exceção,  que  foge  à
obrigatoriedade  dos  concursos,  imprescindível  restarem  demonstrados  o
excepcional interesse público e a temporariedade da contratação. 

Nessa ordem de ideias, como a servidora fora admitida de
forma temporária para o cargo de auxiliar de serviços, conclui-se que ela não
se enquadra na condição do art. 7º da Constituição Federal, bem como a ela
não se aplica a CLT, pois o vínculo mantido com o Estado era de natureza
contratual administrativa.

No  caso  dos  autos,  tem-se,  de  fato,  um  contrato  nulo,
porquanto  não  houve  contratação  de  emergência  nem  prévia  submissão  a
concurso público.  Aplicando-se o  preceito  supracitado,  a  contratada sequer
faria jus à contraprestação pelos serviços realizados. 

Entretanto,  o Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de
repercussão geral, firmou o entendimento de que as contratações de pessoal
pela  Administração  Pública  sem  a  observância  das  normas  referentes  à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são ilegítimas e
não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção
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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 – FGTS3.

Colaciono o julgado:

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). 

Sobre o assunto, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA

DE  COBRANÇA.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  IRREGULAR

PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM

3 Recurso Extraordinário nº 705.140 – Rio Grande do Sul – Plenário – Relator: Min. Teori Zavascki – Julgado em 28/08/2014.
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CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR

TEMPO  DE  SERVIÇO.  POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 363 DO TST E DO ART. 19-A DA LEI

Nº 8.036/90. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

INAPLICABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Ainda que nulo o contrato de

trabalho firmado com a administração, em função da inobservância

da regra constitucional que estabelece prévia submissão a concurso

público, subsiste para o trabalhador o direito ao levantamento das

quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS, a título de

indenização. O  pretório  excelsior,  em  julgamento  de  recurso

extraordinário  com  repercussão  geral  reconhecida,  chancelou  a

constitucionalidade do art. 19-a da Lei nº 8.036/90, que estabelece o

direito  ao  depósito  do  FGTS  para  trabalhadores  contratados  sem

concurso público. Os servidores públicos tem o prazo prescricional de

05 (cinco) anos para a cobrança de verbas salariais, conforme previsto

no art. 1º do Decreto nº. 20.910/32. O plenário do Supremo Tribunal

Federal, no julgamento do are 709212/8df, em regime de repercussão

geral,  alterou  a  jurisprudência  até  então  dominante,  afastando  a

incidência da prescrição trintenária nas ações de cobranças do fgts.

(TJPB;  Ap-RN  0039278-74.2013.815.2001;  Segunda  Câmara

Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB

09/06/2015; Pág. 23)  (grifei)

Assim,  verificando  a  existência  de  nulidade  contratual,
bem como o entendimento firmado pela Suprema Corte, de que é cabível o
levantamento dos depósitos do FGTS, constata-se que a sentença não merece
corrigenda nesse ponto.

Quanto  aos  juros  e  correção  monetária,  algumas
considerações devem ser feitas.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a
tese  de  que  em  todas  as  condenações  da  Fazenda  Pública,  para  fins  de
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atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,
haveria  a  incidência,  uma única  vez,  até  o  efetivo  pagamento,  dos  índices
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,
conforme a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pelo artigo 5º da
Lei 11.960/09.

Posteriormente,  em  julgamento  de  recurso  repetitivo
concluído em outubro de 2011, o STJ consolidou tal entendimento ao declarar
que  o  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  é  norma  de  caráter  eminentemente
processual, devendo ser aplicado sem distinção a todas as demandas judiciais
em  trâmite.  Entretanto,  em  14  de  março  de  2013,  o  plenário  do  STF,  no
julgamento  da  ADI  4.357,  declarou  a  inconstitucionalidade  parcial por
arrastamento do artigo 5º da Lei 11.960/09.

Referida  decisão  do  Pretório  Excelso  alterou  a
jurisprudência do STJ e, em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu em
sede de recurso repetitivo, por unanimidade de votos, que, nas condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, como a dos presentes
autos, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo artigo
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  artigo  5º  da  Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período.

No dia 20 de setembro de 2017,  o Plenário do Supremo
concluiu  o  julgamento  do  recurso  (RE 870947-SE)  em que  se  discutiam os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos
de condenações impostas contra a Fazenda Pública. 

Sobre  a  matéria  restou  decidido  o  afastamento  da  Taxa
Referencial  como  índice  de  correção  monetária  dos  débitos  judiciais  da
Fazenda,  mesmo no período da dívida anterior  à  expedição do precatório.
Ademais,  o  novel  entendimento  acompanha o  anteriormente  definido  pelo
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STF quanto à correção, adotando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).

Com  relação  aos  juros  de  mora  incidentes  sobre  esses
débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança
apenas  para  débitos  de  natureza  não  tributária.  Na  hipótese  de  causas  de
natureza  tributária,  ficou  definido  que  deverá  ser  usado  o  mesmo  índice
adotado  pelo  Fisco  para  corrigir  os  débitos  dos  contribuintes  a  fim  de
preservar o princípio da isonomia.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO, tão somente, para determinar que a
correção  monetária  se  dê  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial (IPCA-E).

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 06 de março de
2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  (Relatora),  o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo.  Des.
Saulo  Henriques de Sá e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Presente à Sessão, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 08 de março de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
         R E L A T O R A
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