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 A C Ó R D Ã O
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Remetente : Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Francisca Barbosa da Silva
Advogado : Bartolomeu Ferreira da Silva
Apelado : Estado da Paraíba
Procurador : Ricardo Sérgio Freire

REMESSA  NECESSÁRIA.  SERVIDORA
CONTRATADA  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONTRATO NULO. EFEITOS. SALDO DE
SALÁRIO E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO.  AFASTAMENTO  DAS  CONDENAÇÕES
REFERENTES  AOS  TERÇOS  DE  FÉRIAS  E
GRATIFICAÇÕES NATALINAS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA  ADEQUADOS  AO  ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO
PARCIAL.

-  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
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concurso  público,  é  devido  o  saldo  de  salário  e  o
recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.

- O Plenário do Supremo decidiu pelo  afastamento da
Taxa Referencial como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda e definiu o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial  (IPCA-E).  Quanto 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.

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRAZO  PRESCRICIONAL  DO
FGTS.  LAPSO  TEMPORAL  QUINQUENAL.
APLICAÇÃO  DO  DECRETO  N°  20.910/32.
DESPROVIMENTO.

-  O Superior  Tribunal  de Justiça  entende que,  por ser
norma especial, o Decreto nº 20.910/32 prevalece sobre a
lei geral, de modo que o prazo prescricional referente à
cobrança  de  débito  relativo  ao  FGTS  em  desfavor  da
Fazenda Pública é quinquenal.

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, negar provimento
ao recurso apelatório e dar provimento parcial à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Francisca
Barbosa  da  Silva  contra  sentença  prolatada e  remetida  oficialmente  pelo
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Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, lançada nos autos
da “Reclamação Trabalhista” por ela ajuizada em face do Estado da Paraíba.

A julgadora primeva, às fls. 34/35, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais e determinou que o Ente Estatal adimplisse
o FGTS referente ao período de 16 de abril de 2008 a 16 de abril de 2013, os
terços constitucionais de férias de 2008 a 2013 e os décimos terceiros salários
integral  dos  anos  de  2008,  2009,  2011  e  2012,  com  o  adimplemento
proporcional de 2013. Determinou a correção monetária pelo IPCA e juros
moratórios  de  0,5%  ao  mês  até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/09,
passando estes a incidir pelos juros aplicados à caderneta de poupança. Em
razão  da  sucumbência  recíproca,  deixou  de  condenar  em  custas  e
honorários.

Decisão impulsionada oficialmente (fl. 35v).

Em suas razões recursais, às fls. 39/44, a apelante, pugna
pela reforma do decisum apenas quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, ao argumento de ser trintenária a prescrição do direito de reclamar
o não recolhimento. 

Pugna, assim, pelo depósito do FGTS de 24 de abril de
1986 a 01 de janeiro de 2013.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  47/55,  pela
manutenção da decisão vergastada.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
60/61.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Os presentes  autos  aportaram a  esta  Corte  de  Justiça
tanto pela interposição do Recurso Apelatório pela promovente, quanto em
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razão da Remessa Oficial.

Remessa Necessária

Contam os autos que Francisca Barbosa da Silva ajuizou
a presente  demanda em face do  Estado da  Paraíba,  sustentando que foi
contratada,  de  forma  precária,  em 26  de  abril  de  1986  para  o  cargo  de
zeladora e nele permaneceu até 1º de janeiro de 2013.

Pois bem.

Acerca das 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  públicos,  imprescindível  restarem
demonstrados  o  excepcional  interesse  público  e  a  temporariedade  da
contratação. 

Conclui-se,  assim,  que  servidora  não  se  enquadra  na
condição de trabalhadora submetida ao art. 7º da Constituição Federal, bem
como não se  aplica a CLT,  pois o vínculo mantido com o Estado era  de
natureza jurídico-administrativa.

No  caso  dos  autos,  a  função  não  apresenta  caráter
transitório  e  emergencial,  tratando-se  de  necessidade  permanente  da
Administração.  Logo,  tem-se,  de  fato,  um  contrato  nulo,  porquanto  não
houve contratação de emergência nem prévia submissão a concurso público.

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
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indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são ilegítimas
e  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 – FGTS3.

Assim,  a  despeito  da  irregularidade  da  contratação,
encontra-se pacífico na Corte Suprema o entendimento de que a autora faz
jus aos saldos de salário e  aos valores correspondentes  aos depósitos de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Por todo o arrazoado, merece reparo o decisum, a fim de
se  adequar  ao  posicionamento  do  STF,  devendo  serem  afastadas  as
condenações referentes aos terços de férias e décimos terceiros.

No tocante aos juros e correção monetária, estes também
merecem retoque.

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
STF quanto à correção, adotando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).

Quanto 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. 

3 Recurso Extraordinário nº 705.140 – Rio Grande do Sul – Plenário – Relator: Min. Teori Zavascki – Julgado em 
28/08/2014.
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Apelação Cível

Nas razões do recurso apelatório, a apelante pugna, tão
somente, pela reforma da decisão quanto ao FGTS, sob a alegação de serem
devidos os depósitos de todo o período laborado.

Insta  ressaltar  que  o  prazo  prescricional  da  verba
pleiteada é quinquenal.

No julgamento do RE 709.2012/DF, o STF, decidindo sob
a sistemática da repercussão geral (art. 543-B, CPC/73), proclamou que, além
do prazo bienal para a propositura da ação (questão sobre a qual já não
existia controvérsia),  também deve incidir o prazo quinquenal do art.  7º,
XXIX, da Constituição Federal, de forma que a prescrição deve alcançar as
contribuições  (não  depositadas)  de  FGTS  pretéritas  aos  (05)  cinco  anos
anteriores ao ajuizamento da ação. 

Na oportunidade, a Suprema Corte fundamentou que as
verbas do FGTS têm natureza jurídica de direito trabalhista, atraindo por
isso  a  incidência  do  art.  7º,  XXIX,  CF  como um todo,  ou seja,  tanto  da
primeira parte do dispositivo (que trata da prescrição quinquenal), quanto
da  segunda  parte  (que  trata  da  prescrição  bienal  para  a  propositura  da
ação). 

Partindo de tal premissa, de que o art.  7º,  XXIX, CF é
aplicável  às  cobranças  de  contribuições  de  FGTS,  o  STF  declarou,  ainda
naquele mesmo julgado (RE 709.2012/DF), a inconstitucionalidade dos arts.
23, §5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo
Decreto  99.684/1990,  que  dispunham  sobre  o  privilégio  do  FGTS  à
prescrição trintenária. 

Confira-se, a seguir, a ementa do referido paradigma do
Pretório Excelso, submetido à sistemática da repercussão geral: 
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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

8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto

99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos

efeitos  da  decisão.  Art.  27  da  Lei  9.868/1999.  Declaração  de

inconstitucionalidade  com  efeitos  ex  nunc. Recurso

extraordinário  a  que  se  nega  provimento.  STF  -  RE 709212,

Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal  Pleno, julgado em

13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -

MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015. 

Cumpre, contudo, registrar, que o debate travado no RE
709.2012/DF não alcança as ações em que a Fazenda Pública figura no polo
passivo. No entanto, o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, já previa a
prescrição quinquenal:

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 originarem.

Em  julgados  recentes,  vejamos  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM

RECURSO  ESPECIAL.  FGTS.  COBRANÇA  EM  FACE  DA

FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

PREVALÊNCIA  DO  DECRETO  20.910/32.  PRECEDENTES.  "O

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei

geral.  Desse  modo,  o  prazo  prescricional  para  a  cobrança  de

débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco
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anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel.  Ministra Denise Arruda, Primeira

Turma,  DJe  10/12/2009).  2.  Agravo  interno  não  provido.  (STJ;

AgRg-REsp 1.525.652; - MG (2015/0073615-9) Segunda Turma; Rel.

Min. Mauro Campbell Marques; DJe 16/03/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FGTS. PRESCRIÇÃO.

DEMANDA  AJUIZADA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. 1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o Decreto 20.910/32, por ser

norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo

prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em

desfavor da Fazenda Pública é quinquenal. 2. Precedentes: AgRg

no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014; REsp 1107970/PE,

Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

17/11/2009,  DJe  10/12/2009.  Agravo  regimental  improvido.  (STJ;

AgRg no AgRg no REsp 1.539.078; - RN (2015/0146801-5) Segunda

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJe 16/09/2015)

Este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

PARCIAL DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.  PAGAMENTO DA

DIFERENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  CORREÇÃO

MONETÁRIA.  OMISSÃO  DO  ÍNDICE.  MATÉRIA DE  ORDEM

PÚBLICA.  SUPRIMENTO  DE OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO  INPC

ATÉ  A NOVA REDAÇÃO  DO  ART.  1º-F,  DA LEI  Nº  9.494/97.

ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.

INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO  STF.

MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  PARA  O  DIA  25/03/2015.

UTILIZAÇÃO  DO  IPCA-E  A  PARTIR  DA  DATA  DA

MODULAÇÃO.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  o

entendimento de  que o  servidor temporário,  cujo  o  contrato  de

prestação  de  serviço  foi declarado  nulo,  tem  direito  ao

recolhimento  e  levantamento  de  FGTS.  2.  Nos  termos  da
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jurisprudência  do  STJ,  o  Decreto  nº  20.910/32,  por  ser  norma

especial,  prevalece  sobre  a  Lei  geral,  de  modo  que  o  prazo

prescricional referente à cobrança de débito relativo ao FGTS em

desfavor da Fazenda Pública é quinquenal.  3.  A exoneração de

prestador  de  serviço  contratado  temporariamente  pelo  setor

público independe da demonstração de justa causa, não fazendo

ele jus, portanto, ao pagamento da multa de 40% prevista no art.

18, §1º, da Lei nº 8.063/90. 4. É ônus da Fazenda Pública provar,

cabalmente,  o  pagamento  dos  salários  retidos,  décimo  terceiro

salário e terço constitucional de férias pleiteados por servidor que

logrou  demonstrar  seu  vínculo  jurídico.  5.  Provada  a  quitação

apenas parcial do décimo terceiro pretendido por servidor, deve

ser o ente federado compelido a quitar as respectivas diferenças. 6.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  justiça  firmou-se  no

sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública,

de modo que é possível sua análise sem a necessidade de arguição

das partes. 7. Por força da declaração de inconstitucionalidade do

art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, a condenação da Fazenda Pública ao

pagamento de verbas salariais deve ser corrigida desde que cada

parcela passou a ser devida, pelo INPC, até o advento da Lei nº

11.960/09, quando incidirá o índice da caderneta de poupança até

25/03/2015,  data  da  modulação  dos  efeitos  daquela  decisão,

momento  em  que  será  aplicado  o  ipca-e.  (TJPB;  APL 0028654-

24.2010.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.

Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 04/05/2016; Pág. 17)

Posto isso, em razão da demanda ter sido ajuizada em
17 de abril de 2013, não merece corrigenda esse ponto do  decisum, o qual
determinou o recolhimento do FGTS referente ao período de 16 de abril de
2008 a 16 de abril de 2013, em obediência ao prazo prescricional.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
REMESSA  NECESSÁRIA, para  afastar  as  condenações  referentes  aos
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terços  de  férias  e  gratificações  natalinas.  Determino,  ainda,  que os  juros
moratórios  correspondam  à  caderneta  de  poupança  e  que  a  correção
monetária  seja  calculada  com  base  no  IPCA-E.  Por  fim,  condeno  o
autor/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, em face de sua
sucumbência recursal, em R$ 1.000,00, ex vi art. 85, § 2º c/c § 3º do CPC/2015
e,  em despesas  e  custas  processuais,  observada  as  regras  da  gratuidade
judiciária.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), 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, 26 de fevereiro de 2018

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