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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL EM  PRIMEIRO  GRAU.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDOR
CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE
GARANTIA POR TEMPO DE  SERVIÇO.  DIREITO
AO  RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso
Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de
repercussão  geral,  na  hipótese  de  admissão  de
pessoal pela Administração Pública sem a realização
de  concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Apelação Cível nº 0008288-03.2013.815.2001       1



- 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 percebimento 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, desprover o recurso.

Newton  Félix  da  Silva  ajuizou  a  vertente
Reclamação  Trabalhista,  depois  convertida em  Ação  de  Cobrança,  em  face  do
Município  de  João  Pessoa,  alegando  ter  sido  contratado  para  prestar  serviços  à
Edilidade, na função de “Artífice”, no período compreendido entre fevereiro de 2007
e  junho  de  2011.  Explicou  que  embora  tenha  sido  contratado  para  tal  função,
desempenhou,  na  realidade,  o  papel  de  auxiliar  de  serviços  gerais.  Pediu  o
ressarcimento das seguintes verbas: aviso prévio, férias em dobro, férias mais terço
constitucional, gratificação natalina, FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
mais multa e horas extras.

O Magistrado a quo, fls. 153/158, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, consignando os seguintes termos: 

SENDO ASSIM, e com arrimo, ainda, nos artigos 269,
I  e  459,  do  Código  de  Processo  Civil,  JULGO
EXTINTO  O  PRESENTE  PROCESSO  COM  A
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS
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SUSCITADOS  NA  EXORDIAL,  para  condenar  o
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, a pagar
a NEWTON FÉLIX DA SILVA o saldo do FGTS de
todo o período em que o mesmo esteve trabalhando
no serviço público, com base no salário que lhe foi
dispensado.

Inconformado,  o  promovido interpôs  APELAÇÃO,
fls. 165/176, aduzindo, em síntese, que o promovente não faz jus ao recebimento do
FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  máxime  quando,  sendo  os
servidores  temporários  regidos  pelo  regime de  Direito  Administrativo  Especial  e
“ainda que tenham seus contratos declarados nulos,  não estariam abarcados pelo
conceito  estrito  de  trabalhador  previsto  no  art.  19-A da  Lei  8.036/1990”.  Por  fim,
requer o provimento monocrático do presente recurso.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  178/180,
pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o  não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil,  consubstanciado,  ainda,  no art.  169,  §1º,  do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após o relato fático-probatório do processo, passa-se
ao exame da matéria posta a desate.

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,
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excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, 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:
I – omissis;
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.
(…)
IX –  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público -
destaquei.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica  da
documentação colacionada aos autos, fls. 14/21, Newton Félix da Silva foi contratado
para prestar serviços junto ao Município de João Pessoa, no período de fevereiro de
2007 a junho de 2011, para exercer a função de “Artífice”.

Percebe-se,  contudo,  que  a  contratação  do
demandante  foi  realizada  sem  que  fosse  expressa  a  justificativa  de  necessidade
temporária de excepcional interesse público. Com efeito, o contrato foi prorrogado
por várias vezes, fazendo com que o autor permanecesse no serviço público por mais
de  4  (quatro)  anos,  período  excedente  ao  determinado  na  Lei  Municipal  nº
6.611/1991.
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Nesse  norte,  como  estabelecido  na  sentença,  o
contrato é nulo, haja vista a inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à
matéria. 

Em casos tais, faz-se mister esclarecer que, quando
resta configurada a nulidade da contratação, o servidor faz jus  apenas aos salários
retidos e ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

É  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 (Recurso
Extraordinário nº 596.478/RR) 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 -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  .

Eis a ementa do respectivo julgado:
Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art.  19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido
o  seu  direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando
reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do
empregado público, nos termos do art.  37, § 2º, da
Constituição  Federal,  subsiste  o  direito  do
trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando
reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
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provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369.

Nesse  trilhar,  entendo  ser  devido  ao  promovente
apenas o depósito relativo ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Todavia,  muito embora sejam devidos os depósitos
referentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insta registrar que a
demandante só  faz  jus  aos recolhimentos respectivos nos últimos 05 (cinco)  anos
laborados que antecederam o ajuizamento da ação.

Isso  porque  o  novo  entendimento  exarado  pelo
Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo prescricional para percebimento do
recolhimento do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de 05 (cinco)
anos, e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal. Eis o dispositivo legal:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
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o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;

A propósito,  recente  julgado  do  Supremo Tribunal
Federal:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Direito  do
trabalho.  Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço
(FGTS).  Cobrança  de  valores  não  pagos.  Prazo
prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,
da constituição. Superação de entendimento anterior
sobre  prescrição  trintenária.  Inconstitucionalidade
dos  arts.  23,  §  5º,  da  Lei  nº  8.036/1990  e  55  do
regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto  nº
99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de
modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei nº
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com
efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar
Mendes; Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Logo,  como bem decidiu o Magistrado a quo, diante
do  reconhecimento  da  nulidade  do  contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da
Constituição Federal, o autor faz jus aos  depósitos do  FGTS - Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço.

Em igual sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  UM
TERÇO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E SALÁRIO
RETIDO.  ADMISSÃO  SEM  PRÉVIO  CONCURSO
PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DA
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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;  Ap-RN  0027300-08.2010.815.2001;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 09/06/2015; Pág. 23).

À luz dessas considerações, vê-se que sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, inexistindo, pois, motivos para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.
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É o VOTO.

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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