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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação
cível  e  remessa  necessária.  Preliminar.  Nulidade  da
sentença recorrida. Julgamento  ultra petita.  Rejeição.
Contrato  de  Trabalho  temporário.  Renovação
sucessiva.  Nulidade.  Caráter  temporário
descaracterizado. Direito ao recolhimento e pagamento
de  FGTS  e  saldo  de  salário.  Matéria  pacificada.
Pronunciamento  do  STF  em  sede  de  repercussão
geral.  Indevido  o  pagamento  de  férias  e  décimo
terceiro salário. Apelação desprovida. Juros de mora e
correção  monetária.  Remessa  parcialmente  provida,
apenas para ajustar os consectários legais.

- Considerando que a sentença recorrida foi proferida
de  acordo  com  os  pedidos  constantes  na  peça  de
ingresso,  não  há  que  se  falar  em  julgamento  ultra
petita, e por conseguinte, em nulidade do decisum.

- A contratação de servidor público após a Constituição
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.

-  O  Supremo  Tribunal  Federal  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”;



-Conforme decidido  pelo  STF nas  ADIs  ns.  4.357 e
4.425, bem como no RE n.  870947, apreciado sob o
regime de repercussão geral, as verbas devidas pela
Fazenda  Pública,  oriundas  de  relação  jurídica  não
tributária, devem sofrer a incidência de juros de mora,
observado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,
com os índices estabelecidos pela MP n. 2.180-35, de
24/08/01, e posteriormente pela Lei  n.  11.960/09,  de
30/06/09, além de correção monetária, a partir de cada
parcela devida, aplicando-se a TR, prevista no  art. 1o-
F da Lei n. 9.494/97, até 25/03/15, a partir de quando
deve incidir o IPCA-E;

-Apelação desprovida e remessa parcialmente provida.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à unanimidade,  em negar provimento ao recurso apelatório  e em dar
parcial provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de
Campina Grande,  e Remessa Necessária em face da sentença proferida pela
Juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, que julgou
parcialmente procedente a pretensão da recorrida, para declarar nulo o contrato de
trabalho temporário,  e condenar a edilidade apelante a dar  baixa na CTPS da
apelada,  procedendo com o  registro  de  cancelamento  do  contrato  de  trabalho
anotado na CTPS, bem como, ao pagamento do salário do mês de dezembro de
2012 e o saldo de salário de janeiro de 2013, e ao pagamento dos depósitos do
FGTS,  limitado  aos  últimos  05  (cinco)  anos,  indeferindo  os  demais  pleitos
constantes da petição inicial da ação de cobrança (fs. 68/71).

Em suas razões,  o  Município  de  Campina Grande pugna
pela declaração de nulidade da sentença recorrida, por vício de julgamento  ultra
petita por ter deferido o pagamento do FGTS de todo o período laborado, quando o
pedido inicial se restringia à liberação do FGTS, e, no mérito, requer a reforma do
decisum,  quanto  ao  pagamento  dos  salários  deferidos,  em  razão  da  não
comprovação pela apelada do período laborativo do mês de janeiro de 2013, assim
como do pagamento do salário do mês de dezembro de 2012.

Em pedido sucessivo, pugna pela restrição à condenação ao
saque ou  levantamento  do  FGTS depositado  pelo  Município  apelante,  e,  caso
mantida a condenação, requer que seja determinado o abatimento do FGTS já
depositado  pela  Edilidade-mirim,  sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  da
apelada (fs. 77/88).

 A apelada apresentou contrarrazões ao recurso às fs. 93/96.



A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pugnou  pelo
prosseguimento  do  recurso,  deixando  de  apresentar  parecer  opinativo,  ante  a
ausência de interesse público (fs.101/104).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O apelo deve ser desprovido e remessa necessária provida
parcialmente.

I – PRELIMINAR

I.1 – Julgamento ultra petita

Sabe-se  que,  consoante  o  princípio  da  adstringência  da
sentença ao pedido formulado pelas partes, o que significa dizer que ao juiz não é
dado decidir além, aquém ou fora do que foi pleiteado pelos litigantes, nos termos
dos art. 141, do Código de Processo Civil. 

Na  hipótese,  diz  o  apelante  que  não  houve  pedido  de
depósito  do  FGTS de todo  o  período trabalho  pela  parte  apelada,  mas  sim a
liberação  dos  depósitos  fundiários  acrescidos  de  multa  rescisória  de  40%
(quarenta por cento).

Pois bem, analisando a petição inicial às fs. 02/05, definidora
dos limites da lide, bem como a sentença recorrida às fs. 68/71, observa-se que a
Magistrada  a quo tratou diretamente do pedido referente à liberação das verbas
perseguidas,  uma  vez  que  condenou  o  Município  de  Campina  Grande  ao
pagamento dos depósitos  do FGTS,  que nada mais  é  do que a liberação dos
valores que se encontram depositados em favos da parte apelada.

Assim, tendo a decisão atacada restringido-se a analisar as
questões levantadas na petição inicial, não há que se falar em julgamento  ultra
petita como aduz a parte apelada.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

II.1 – Nulidade do Contrato.

Em que pese o inconformismo do Município recorrente, sua
pretensão não merece acolhida.

Primeiramente, há de se destacar o acerto da decisão de
primeiro grau quando reconhece a ausência de caráter excepcional e a ilegalidade
na forma de contratação da parte apelada.

Como  é  sabido,  revela-se  imprescindível  a  realização  de
concurso 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, como acima destacado, verifica-se que
a contratação da apelada para exercer o cargo de Técnica de Nutrição não se
enquadra em nenhuma das duas exceções, tendo perdurado de outubro de 2010 a
janeiro de 2013. 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”.

Com efeito,  verifica-se  que a  contratação da  recorrida  se
deu sem a realização de prévio concurso público, para exercer uma atividade que
restou demonstrada ser permanente e não temporária, desnaturando por completo
a característica de necessidade temporária de excepcional interesse público dos
contratos celebrados pelas partes, exigido no art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal, o que torna tal instrumento nulo.

A despeito  de  o  texto  constitucional  ser  claro  quanto  à
nulidade do ato, surgiu certa controvérsia na doutrina e jurisprudência acerca dos
efeitos da invalidade do ato de contratação na esfera jurídica do particular que
efetivamente prestou serviços ao ente público contratante. Estabeleceu-se, pois,
uma  ponderação  entre  a  nulidade  do  ato  prevista  no  §  2º  do  art.  37  e  a
responsabilidade do Estado para com o terceiro contratado extraída do §6º do
mesmo dispositivo legal.

Logo,  uma  vez  verificada  a  nulidade  de  contratação  por
ausência de concurso público, ao prestador de serviço é garantida apenas a verba
referente ao  salário mensal no período efetivamente trabalhado e ao FGTS,
por expressa previsão legal.

Nesse  sentido,  o STF,  em  sede  de  repercussão  geral,
entendeu   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,  d  a  Constituição  Federal
(notadamente  quando o  contrato  é  sucessivamente renovado,  caso dos autos)
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.
Atente-se: 

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 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.1  

Como se observa, a Magistrada singular agiu com acerto, ao
condenar a Edilidade ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, do
saldo  de  salário  do  mês  de  janeiro  de  2013,  bem  como  ao  pagamento  dos
depósitos do FGTS em favor da parte apelada, não possuindo, a ora recorrente, o
direito à percepção de qualquer direito social, tais como férias e décimo terceiro,
como persegue na exordial da ação de cobrança.

II.2 – Baixa na CTPS 

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  consta  na  f.  11
anotação  na  CTPS  da  apelada,  no  tocante  ao  contrato  de  trabalho  com  o
Município recorrente. 

Desse modo, considerando que houve anotação na CTPS,
merece ser acolhido o pleito de baixa na referida carteira de trabalho, como restou
determinado na sentença vergastada (f. 70v.).

II.3 Direito ao pagamento do FGTS

A matéria já se encontra  pacificada,  tendo sido objeto  de
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) quando julgou, em sede de
repercussão geral, o RE nº 705.140/RS.

Naquela  assentada,  firmou  o  entendimento  de  que,  em
casos de declaração de ilegalidade de contratação – como verificado na sentença

1

 (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)



recorrida – o contratado tem direito ao salário mensal no período correspondente,
evitando-se, com isso, o enriquecimento sem causa da administração pública, bem
como à percepção do FGTS, por força de expressa disposição do art. 19-A2 da Lei
nº 8.036/90, senão, vejamos:

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 desprovido3. (grifo nosso).

Inclusive, esta Segunda Câmara Cível já vem observando o
quanto decidido pelo STF, conforme precedente da relatoria deste Desembargador,
cuja ementa segue abaixo reproduzida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação.
Contrato  de  Trabalho  temporário  declarado  nulo.
Recolhimento  e  pagamento  de  FGTS.  Matéria
apreciada  em  sede  de  recurso  extraordinário.

2

Art.  19-A.   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.           (Incluído  pela  Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.  O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado
nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa
data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.            (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
3

(RE  705140,  Relator(a):   Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG
04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)



Submetido  ao  regime  de  repercussão  Geral.
Desprovimento.
-  O  Supremo  Tribunal  Federal  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".
- Apelação desprovida.4 (grifo nosso)

Desta forma, não prospera a pretensão do apelante no
sentido de reformar a sentença no capítulo relativo ao pagamento dos depósitos
do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Ademais, embora sejam devidos os depósitos referentes ao
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -, insta registrar que a apelada
só  faz  jus aos  recolhimentos  do  referido  Fundo  de  Garantia  nos  cinco  anos
anteriores  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  em  observância  ao  entendimento
firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  que  o  Decreto  nº
20.910/32 - dispositivo legal que rege a prescrição contra a Fazenda Pública - por
ser norma especial, de observância obrigatória, deve prevalecer sobre a lei geral.

Assim, quando o sujeito passivo da relação processual for a
Fazenda Pública, o prazo prescricional para reclamar o depósito do FGTS - Fundo
de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  será  o  previsto  no  art.  1º,  do  Decreto  nº
20.910/32,  segundo o qual  “as  dívidas passivas da União,  dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

Destarte, diante do reconhecimento da nulidade do contrato
por inobservância ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, considero que a
recorrida possui  direito apenas ao depósito do FGTS -  Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - nos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação,
como restou delimitado na sentença recorrida.

II.4 – Dos consectários legais

No que concerne à aplicação de juros e correção monetária
contra a Fazenda Pública, verificamos que merece reforma a sentença do Juiz
singular. Isso porque, a despeito de a situação em análise se enquadrar no art. 1º-
F da Lei  nº  9.494/1997,  deve-se bem delimitar  as  alterações normativas pelas
quais a redação de tal dispositivo passou.

Constatamos  que  o  caso  dos  autos  não  diz  respeito  à
repetição  de  indébito  tributário,  mas  ao  reconhecimento  da  implantação  do

4

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00113240920138150011,  2ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 17-10-2017)



adicional de tempo de serviço, no contracheque da ora recorrida, bem como ao
pagamento dos valores retroativos, o que configura autêntica verba de natureza
remuneratória. 

Logo, os juros de mora, incidentes desde a citação, na forma
do art. 2195 do CPC/73 (art. 2406 CPC/15), devem observar o disposto no art. 1o-
F7 da Lei n. 9.494/97, com a redação emprestada pela Lei n. 11.960/09, tendo em
vista que as verbas reclamadas dizem respeito aos períodos posteriores a 2009,
ano em que o citado dispositivo foi alterado.

Destaco,  em adição,  que,  no  dia  20/09/17,  o  STF,  sob  o
regime  de  repercussão  geral,  julgou  o  RE  n.  8709478 e  declarou  a
constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela
Lei n. 11.960/09, admitindo a aplicação dos juros moratórios conforme o índice de
remuneração da caderneta de poupança, quando se tratar de verba oriunda de
relação jurídica não tributária, como é o caso dos autos, em que se discute verba
de natureza remuneratória. 

De seu turno, no que se refere à correção monetária, tenho
que, ao caso, o índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei n.
9.494/97,  com a redação da Lei  n.  11.960/09,  deve ser  aplicado até  25/03/15,
conforme disposto nas ADIs ns. 4.357 e 4.425.

Considerando  a  sua  função  precípua,  que  é  justamente
captar a inflação do período, evitando-se a corrosão do crédito em face do avanço
inflacionário e o consequente enriquecimento ilícito por parte da fazenda pública
devedora,  decidiu  o  Supremo Tribunal  Federal  que,  após 25/03/15,  a  correção
monetária, incidente sobre cada pagamento feito a menor, deve ser calculada com
base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Assim,  tem-se  que,  nas  condenações  contra  a  Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência dos juros de mora da seguinte forma: a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-
35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a

5

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a
coisa;  e,  ainda  quando  ordenada  por  juiz  incompetente,  constitui  em  mora  o  devedor  e
interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
6

Art.  240.  A citação  válida,  ainda  quando  ordenada  por  juízo  incompetente,  induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
7

Art. 1o-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária,  remuneração do capital  e compensação da
mora,  haverá a incidência uma única vez,  até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº
11.960, de 2009)
8

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240



partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009,
que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c) percentual estabelecido
para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d)
percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação
do INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se
deve aplicar a respectiva redação dada ao art.  1º-F da Lei  nº 9.494/1997, que
prevê a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta
de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
devendo ser observado como índice o IPCA-E.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de julgamento ultra petita,
nego  provimento ao  apelo,  e  dou  parcial  provimento a  remessa  necessária
apenas para adequar a condenação às decisões proferidas pelo STF nas ADIs ns.
4.357 e 4.425 e no RE n. 870947, julgado em repercussão geral, a fim de que
sobre  a  dívida  incidam  juros  de  mora,  desde  a  citação,  além  de  correção
monetária, a partir de cada parcela devida, aplicando-se o índice do IPCA-E.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

João Pessoa, 22 de março de 2018

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
- Relator -


