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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE
CONCURSO  PÚBLICO.  CONTRATO  NULO.
DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS.
TESE  FIRMADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  EM  REPERCUSSÃO  GERAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA
FAZENDA  PÚBLICA.  DESRESPEITO AO ART.  373,
II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  RESCISÃO
CONTRATUAL  QUE  PODE  SER  REALIZADA  A
QUALQUER  TEMPO  PELA  ADMINISTRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTE
PRETÓRIO.     PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

-  Apenas  é  devido  o  saldo  salarial  e  o  FGTS  dos  que
prestaram serviços  à  Administração,  quando decorrente  de
contratação irregular. 

-  “ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  CONTRATADO  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE
658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014,
TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES
AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART.
19-A  DA  LEI  8.036/1990,  AO  LEVANTAMENTO  DOS
DEPÓSITOS  EFETUADOS  NO  FUNDO  DE  GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.  Reafirma-se,  para
fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo



Apelação Cível nº 0002054-49.2012.815.0381

Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a  contratação  por  tempo
determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público realizada em desconformidade com
os  preceitos  do  art.  37,  IX,  da  Constituição  Federal  não  gera
quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em  relação  aos  servidores
contratados,  com  exceção  do  direito  à  percepção  dos  salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário
a  que  se  dá  parcial  provimento,  com  o  reconhecimento  da
repercussão  geral  do  tema  e  a  reafirmação  da  jurisprudência
sobre  a  matéria.”  (STF  -  RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI,  julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC
23-09-2016).

-Tendo  em vista  que  a  alegação  de  pagamento  de  verbas
trabalhistas representa fato extintivo do direito do autor, compete
ao empregador produzir provas capazes de elidir  a presunção de
veracidade  existente  em  favor  dos  servidores  que  buscam  o
recebimento das prestações salariais não pagas.

- Após a Constituição Federal de 1988, o acesso ao serviço público
passou a  ser  mediante  aprovação  em concurso  de  provas  ou  de
provas e títulos, nos termos do seu art. 37, II, salvo para os cargos
de  livre  nomeação  e  exoneração,  regra  essa  reproduzida  na
Constituição do Estado da Paraíba, no seu art. 30,VIII.

-  O  servidor  contratado  temporariamente,  depois  de  1988,  para
exercer função pública, não possui direito à estabilidade,  eis que
não ingressou nos quadros da Administração através de certame,
tampouco estava, na data da promulgação da Constituição Federal,
exercendo serviço público há mais de 05 (cinco) anos ininterruptos.
Precedentes do TJPB e do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Paulo da Silva, desafiando sentença
(fls. 40/45) lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana que, nos autos da
“Ação de Cobrança c/c Danos Morais” movida contra o Estado da Paraíba, julgou improcedentes
os pedidos exordiais.

Desembargador José Ricardo Porto
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Irresignado, o promovente apelou (fls. 46/48), sustentando ser incontroverso o direito
à percepção ao saldo de FGTS e seu consectário, além do dano moral sofrido em detrimento de sua
demissão imotivada.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  para  julgar  totalmente  procedente  a
demanda.

Contrarrazões apresentadas às fls. 51/60.
A Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 71/75, opinando pelo provimento

parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelante, em suas razões, aduz ter ingressado na Administração sem se submeter a
concurso  público,  tendo  direito  às  verbas  decorrentes  da  admissão  por  contrato  de  trabalho
temporário, mencionadas no relatório. 

Pois bem, é cediço que a contratação de mão de obra pelo Poder Público deve ser
precedida de concurso, nos moldes do artigo 37, II, da Constituição Federal, de forma a premiar o
Princípio da Isonomia, pelo qual os administrados devem ter chances iguais de ingresso no serviço
público.

A Carta  Magna,  no  entanto,  prevê,  no  inciso  IX  do  supracitado  dispositivo,  a
possibilidade de contratação de pessoal sem certame, por período determinado, quando for o caso
de urgência ou de atividades excepcionais.

Não se pode afirmar que o Ente Estatal tenha contratado o demandante por esses
motivos, porquanto não fora juntado aos autos o pacto. Por outro lado, embora a admissão tenha
ocorrido às margens da lei, gerando uma avença de trabalho nula, não quer dizer que o vínculo
empregatício não deva conceber efeitos. 

O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o  servidor
público com contrato de trabalho considerado inválido possui direito apenas ao recebimento
dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS. Nesse sentido, vejamos: 

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  2.  Direito
Administrativo. Contratação  temporária.  Direito  ao  recebimento  do
Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço.  3.  Contrato  por  tempo
indeterminado  e  inexistência  de  excepcional  interesse  público.
Nulidade do contrato. 4. Efeitos jurídicos: pagamento do saldo salarial
e levantamento de FGTS. Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão
Dias  Toffoli,  e  RE-RG  705.140,  rel.  min.  Teori  Zavascki.  5.
Aplicabilidade  dessa  orientação  jurisprudencial  aos  casos  de
contratação  em  caráter  temporário  pela  Administração  Pública.
Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. RE
863125  AgR  /  MG  -  MINAS  GERAIS.  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes.  J.  em
14/04/2015). Grifei.

Desembargador José Ricardo Porto
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“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.” (STF.
RE 705140 / RS - RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Pleno. Rel. Min. Teori
Zavascki. J. em 28/08/2014). Grifei.

No mesmo diapasão, cito recente aresto desta Corte:

“APELAÇÕES. AÇÃO   DE   COBRANÇA. PROCEDÊNCIA   PARCIAL.
PRETENSÃO    DE  PERCEBIMENTO  DE  FÉRIAS,   TERÇO  DE
FÉRIAS, DÉCIMO   TERCEIRO   SALÁRIOS,   SALÁRIOS RETIDOS,
FGTS   –   FUNDO DE  GARANTIA  POR TEMPO   DE   SERVIÇO.
MULTA   DE   40%. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES.    MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL   FEDERAL   EM  SEDE   DE REPERCUSSÃO   GERAL.
PERCEBIMENTO    DO  SALÁRIO  DOS  DIAS  TRABALHADOS.
DEPÓSITO DO FGTS  -  FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO.    DIREITO    RECONHECIDO.  MODIFICAÇÃO    DO
DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
-   O   Supremo   Tribunal   Federal,    quando   do julgamento do
Recurso  Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob    o    regime    de
repercussão   geral,   consolidou   o entendimento,   segundo   o   qual   é
devido   o recolhimento   do  FGTS   -   Fundo   de   Garantia   do
Tempo   de   Serviço  e   o   percebimento   dos   salários referentes   aos
dias   trabalhados,   na   hipótese   de admissão   de   pessoal   pela
Administração   Pública, sem a realização de concurso público.
-  A multa de 40%, prevista no art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90,   não   se
estende   aos   contratos   nulos celebrados pelo Poder Público, por se
tratar de verba celetista.
-  A correção monetária e os   juros  de mora  devem aplicados em
consonância com a inteligência da Lei  nº 11.960/2009.”  (TJPB. AC nº
0000724-44.2014.815.0511. Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.
J. em 25/08/2015). Grifei.

Vejamos pertinente trecho extraído do decisório acima em referência:

“Quanto ao específico intento percebimento das férias, acrescidas   do
respectivo   terço   constitucional,   e   ao   décimo   terceiro   salário,
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cabe evidenciar que o Supremo Tribunal  Federal,  no que diz  respeito
aos  direitos dos servidores contratados pela   Administração   Pública
sem   prévia   aprovação   em concurso público,  após reconhecer a
repercussão geral da matéria, decidiu que tais contratações irregulares
não geram quaisquer vínculos jurídicos válidos,  a não ser o direito ao
percebimento dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito
FGTS.”  (TJPB.  AC  nº  0000724-44.2014.815.0511.  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. J. em 25/08/2015). Grifei.

Ainda, no mesmo norte:

“REEXAME    NECESSÁRIO    CONHECIDO    DE  OFÍCIO  E
APELAÇÃO CÍVEL  INTERPOSTA PELO  MUNICÍPIO.  AÇÃO   DE
COBRANÇA. TERÇO   DE   FÉRIAS,     GRATIFICAÇÃO NATALINA E
FGTS. ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.  VIOLAÇÃO
AO  ART.  37  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DA
CONTRATAÇÃO.   DIREITO   À PERCEPÇÃO TÃO SOMENTE AO
SALDO DE SALÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E AO FGTS.
INEXIGIBILIDADE   DE   OUTRAS VERBAS.  MATÉRIA APRECIADA
EM  SEDE DE   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO
REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.    MODIFICAÇÃO    DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL  DOS RECURSOS. 
-   A   contratação   de   servidor   público   após   a Constituição Federal
de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice em
seu art. 37, 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.
 O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário  nº  705.140/RS,  submetido  ao  regime de  repercussão
geral,   firmou a orientação jurisprudencial  no sentido de que '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  nº  8.036/90,
ao  levantamento dos depósitos efetuados   no   Fundo   de   Garantia
por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS.” (TJPB.  ROAC  nº  0000529-
02.2013.815.0121.  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  J.  em
13/08/2015). Grifei.

Por conseguinte, analisando os autos, verifico que o vínculo laboral da promovente
com o Ente Público está demonstrado no período de junho de 2009 a dezembro de 2011, conforme
ficha de dados funcionais e contracheques acostados às fls. 11/15.

Por  outro  lado,  caberia  ao  Estado  da  Paraíba,  como  detentor  dos  documentos
públicos,  ratificando  o  adimplemento  das  parcelas  relativas  ao  fundo  de  garantia.  Todavia,  o
promovido não evidenciou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, segundo
expõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. 

Outrossim,  no que tange ao pedido de indenização por danos morais sofridos em
decorrência da demissão do demandante, infere-se que, após a Carta Magna de 1988, o acesso ao
serviço público passou a ser mediante aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, nos
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termos  do  seu  art.  37,  II,  salvo  para  os  cargos  de  livre  nomeação  e  exoneração,  regra  essa
reproduzida na Constituição do Estado da Paraíba, no seu art. 30, VIII.

Frise-se  que  tal  exigência  (aprovação  em concurso  público)  não  foi  estabelecida
apenas como critério para investidura nos cargos efetivos, mas, também, para que o servidor possa
adquirir a estabilidade, conforme prevêem expressamente os dispositivos 41, da CF, e 35, da CE,
senão vejamos: 

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo de concurso público.” (Art.
41 da CF)

“Art. 35. São estáveis após três anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados  para  cargo  de  provimento  efetivo  em  virtude  de  concurso
público” (Art. 35 da CE).

A única exceção a essa regra refere-se aos servidores que,  independentemente de
prévia  aprovação  em  seleção,  estavam,  na  data  da  promulgação  da  CF/88,  exercendo  serviço
público há mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, conforme leciona o art. 19 do ADCT da nossa Lei
Maior (correspondente no art. 8º do ADCT da CE).

Na hipótese, o apelante só teria estabilidade se tivesse entrado no serviço até 05 de
outubro de 1983, o que não ocorreu, eis que conforme declarado pelo mesmo, o ingresso se deu
apenas em junho de 2009, não fazendo jus, portanto, à estabilidade. 

Registre-se  que  é  a  própria  ordem  constitucional  quem  elenca  os  casos  de
estabilidade no serviço público, até porque, repita-se, o vínculo estabelecido entre as partes é
de natureza precária.

Corroborando o entendimento, seguem precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada.
Servidor público. Contratação anterior à Constituição Federal. Ausência
de submissão a certame. Vínculo precário e temporário. Requisitos para
alcançar  a  estabilidade  não  preenchidos.  Reintegração  indevida.
Diferenças salarias. Súmula nº 339 do STF. Improcedência da demanda.
Irresignação.  Manutenção.  Desprovimento.  “o  servidor  contratado
temporariamente,  no  ano de  1988,  não possui  direito  à  estabilidade,
tampouco  à  reintegração,  eis  que  não  ingressou  nos  quadros  da
administração  através  de  certame,  e  sequer  estava,  na  data  da
promulgação da nossa Carta Magna, exercendo serviço público há mais
de 05 (cinco) anos ininterruptos, conforme leciona o art. 19 do ADCT da
Lei maior. ” “Súmula nº 339 do STF, a qual afirma: “não cabe ao poder
judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,  aumentar  vencimentos  de
servidores  públicos,  sob  o  fundamento  de  isonomia”. (TJPB;  APL
0004589-88.2006.815.0371;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos William de Oliveira; DJPB 28/07/2016; Pág. 12)  

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível.  Mandado
de  segurança.  Servidor  municipal.  Contrato  temporário.  Dispensa
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unilateral.  Pedido  de  reintegração.  Inocorrência  de  estabilidade.
Possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem necessidade de prévio
processo  administrativo.  Manutenção  da  sentença  que  denegou
segurança.  Desprovimento.  O  servidor  contratado  por  prazo
determinado,  com  escopo  de  atender  a  necessidade  temporária  e  de
excepcional interesse público, não tem direito à estabilidade no serviço
público. O ente contratante dispõe da faculdade de, a qualquer momento,
de acordo com seu juízo de conveniência e  oportunidade,  extinguir o
vínculo  firmado,  máxime em observância  da  prevalência  do  interesse
público.  Ausente  demonstração da  ilegalidade  do  ato  de  dispensa  do
servidor precário, contratado em caráter temporário, não há respaldo
para se declarar, de plano, a nulidade da rescisão de seu contrato de
trabalho, e impor a sua imediata reintegração ao cargo.” (TJPB;  APL
0000578-39.2014.815.0111;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 23/11/2015; Pág. 14)

Portanto,  o  insurgente  não  tem  direito  de  receber  indenização  pelo  abalo
extrapatrimonial sofrido em razão da sua demissão, eis que não alcançou a condição de servidor
estável.

Outrossim, quanto aos juros de mora, estes devem ser calculados segundo os critérios
da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 5º, da Lei 11.960/2009.

 
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, fixou as

seguintes teses quanto à matéria:

“O  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações  da  Fazenda Pública,  é  inconstitucional  ao  incidir  sobre
débitos  oriundos  de  relação  jurídico-tributária,  aos  quais  devem  ser
aplicados  os  mesmos  juros  de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

“O  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  com  a  redação  dada  pela  Lei
11.960/2009,  na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII),  uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia,  sendo inidônea a promover os  fins  a que se
destina.”

Assim, por maioria dos votos, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida
anterior  à  expedição  do  precatório,  sendo  adotado  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 
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Em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao resultado da celeuma jurídica -  em
que ambas as partes restaram vencidos -, devem ser rateadas as verbas honoríficas, no percentual
de 10% do valor da condenação, observando-se a suspensão regulamentada pelo art. 98, §§ 2º e 3º,
do CPC/15.

Ante o exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO APELATÓRIO,
condenando o Estado da Paraíba ao adimplemento da verba fundiária correspondente ao período de
junho de 2009 a dezembro de 2011, observando a repartição dos honorários sucumbenciais.

Ademais,  no que pertine aos consectários legais, determino que  os juros de mora
sejam  calculados  nos  termos  do  art.  5º,  da  lei  11.960/2009  e  que os  valores  devidos  sejam
atualizados monetariamente observando o julgamento do RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal,
calculada com base no IPCA-E.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos San-
tos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02

Desembargador José Ricardo Porto
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