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- Diante da ausência de prejuízo, deve ser afastada a
preliminar de nulidade da intimação da sentença por
não  observância  ao  art.  183,  §1º,  do  Código  de
Processo Civil.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados
pela Administração Pública sem observância ao art.
37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria,  decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus
apenas  ao  recebimento  dos  salários  referentes  aos
dias trabalhados e ao depósito do FGTS -  Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  no  mérito,  prover
parcialmente a apelação e a remessa oficial.

Rosinete Ramalho Silva ajuizou a vertente Ação de
Cobrança, em face do Estado da Paraíba, alegando ter sido contratada em março de
2002 como prestadora de serviços, sendo que, em março de 2012, foi demitida sem
aviso prévio e sem receber as verbas rescisória a que faria jus. Requereu, por fim, o
recebimento  das  seguintes  verbas:  aviso  prévio,  férias  proporcionais  e  vencidas,
acrescidas dos respectivos terços, e FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Contestação, fls. 14/26, postulando a improcedência
dos pedidos, sob o argumento de que a autora não tem direito às verbas postuladas.
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A Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a
pretensão disposta na exordial, consignando os seguintes termos, fls. 63/67:

Ante  o  exposto,  e  com  esteio  no  art.  487,  I  do
CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os  pedidos  pleiteados  pela  parte  autora,  para
CONDENAR o ESTADO DA PARAÍBA nas seguintes
verbas:
1. Férias e terço de férias correspondentes à 03 (três)
períodos (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011);
2.  No  recolhimento  do  FGTS  de  todo  o  período
laborado,  respeitado  o  prazo  de  prescrição
quinquenal, desta forma, devido entre o período de
01 de dezembro de 2008 a 31 de fevereiro de 2012,
bem como a sua indenização e liberação de guias.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO,  fls.  70/81,  alegando,  preliminarmente,  nulidade  de  intimação  da
sentença  por  não  observância  do  art.  183,  §1º,  do  Código  de  Processo  Civil,  e
defendendo, no mérito, ser descabida a condenação referente às férias, acrescidas dos
respectivos terços, e ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Argumenta,
outrossim, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
custas e despesas processuais.

A  parte  autora  não  interpôs  recurso,  conforme
noticiado à fl. 82.

Houve a remessa oficial, fl. 67.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 83/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
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consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Adianto, de logo, que a  preliminar de nulidade da
intimação da sentença por não observância ao art. 183, §1º, do Código de Processo
Civil,  diante  da  ausência  de  prejuízo  à  Fazenda  Pública,  tendo  em  vista  a
interposição de recurso no prazo legal, deve ser afastada.

No mérito, analisarei de forma conjunta apelação e
remessa oficial.

Como é cediço, embora a investidura em cargo ou
emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas  e  títulos,  a  Carta  Magna autoriza a  contratação temporária  de servidores,
excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

No  caso,  o  acervo  probatório,  precisamente  a
documentação  acostada  às  fls.  08/09,  revela  que Rosinete  Ramalho  Silva  foi
contratada como prestadora de serviços pelo Estado da Paraíba em março de 2002,
tendo referida contratação se estendido até março de 2012.

Esse  cenário  demonstra  que  a  contratação  do
demandante,  além  de  ter  sido  realizada  sem  que  houvesse  a  justificativa  de
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necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  também foi  prorrogada
sucessivamente,  já que durou cerca de dez anos, conjuntura que torna o contrato
nulo, nos moldes da previsão contida no § 2º do art. 37 da Constituição Federal.

Em  casos  dessa  natureza,  é  dizer,  quando  resta
configurada a nulidade da contratação, o servidor faz jus apenas aos salários retidos
e aos depósitos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Com efeito,  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 essas 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 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  .

Eis a ementa do respectivo 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

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001171-57.2013.815.0611                                                                                                                                      5     



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 REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) – destaquei.

Diante da nulidade do contrato por inobservância ao
art. 37, II, da Constituição Federal, bem como da não comprovação, pelo ente estatal,
da quitação da verba devida, a autora faz jus ao FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço,  respeitada a prescrição quinquenal,  conforme estabelecido em
primeiro grau.

Por outro lado, pelas razões mencionadas, a sentença
deve ser reformada, a fim de excluir a condenação referente às “Férias e terço de
férias correspondentes à 03 (três) períodos (2008/2009; 2009/2010; 2010/2011)”.

Honorários  advocatícios  fixados  em  conformidade
com os ditames do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E DOU
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL,  para excluir
da condenação estipulada na sentença as verbas relativa às férias, acrescidas dos
respectivos terços, dos períodos de 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, mantendo-se
dos demais termos da sentença.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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