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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  Apelação
cível. Contrato de Trabalho temporário declarado nulo.
Recolhimento  e  pagamento  de  FGTS.  Matéria
pacificada.  Prescrição da pretensão relativa à falta de
recolhimento  do  fgts.  prazo  quinquenal.  aplicação  da
norma específica de demanda contra a fazenda pública. 

-Os servidores públicos têm o prazo prescricional de 05
(cinco)  anos  para  a  cobrança  de  verbas  salariais,
conforme previsto no art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

-Faz-se  necessária  a  reforma  da  sentença,  para  que
seja observada a prescrição quinquenal em relação à
pretensão de percepção dos valores do FGTS contra o
ente promovido.

-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
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da  Lei  n.  9.494/97,  até  25/03/15,  a  partir  de  quando
deve incidir o IPCA-E;

- Apelação provida parcialmente.

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 dar, parcial provimento à apelação, nos termos do
voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba em face da sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da 3a Vara
Mista da Comarca de Princesa Isabel,  que julgou parcialmente procedente a
pretensão da recorrida para condenar o apelante a pagar-lhe as verbas relativas
aos salários de fevereiro de 2011 e agosto de 2012, e ainda aos levantamentos
dos valores depositados referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS)ao período compreendido entre 02 de maio de 1989 até junho de 2012,
nos moldes do art. 1o.-F1 da Lei n. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA (fs.
46/51).

O apelante requer seja dado provimento ao seu recurso para
reformar  a  sentença,  a  fim de  que  seja  excluído  da  condenação  o  período
alcançado pela prescrição quinquenal, em relação ao FGTS. 

Pugna  ainda  pela  correção  do  parâmetro  de  correção
monetária, para que incida IPCA e juros de mora de 0,5% ao mês, fixando-se a
citação como marco inicial para a incidência dos juros de mora (fs. 58/64).

Contrarrazões às fs. 62/69.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar sobre a
pretensão recursal, reconhecendo inexistir qualquer interesse público primário
que justifique a atuação na condição de custus legis (f. 77/78).

É o relatório.

1Art. 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)
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–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O apelo deve ser  parcialmente provido.

I- Do Prazo prescricional do FGTS

O direito ao recolhimento do FGTS, após o reconhecimento
da  nulidade  do  contrato  de  prestação de  serviço  já  se  encontra  pacificado,
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
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. 

A  relação  mantida  entre  as  partes,  de  cunho  jurídico-
administrativo,  encontra-se  tutelada  pelo  Direito  Administrativo,  sendo  a  ela
inaplicáveis regras específicas das relações jurídicas de cunho celetista.  Em
verdade, os servidores públicos têm o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
para a cobrança de verbas salariais, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº.
20.910/32:

“Art.  1º  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”.

Assim, denota-se que aquele que pretende perceber valores
da Fazenda Pública, observará o prazo de cinco anos, contados da data do fato
do  qual  se  originarem.  Contudo,  atentar-se-á,  ainda,  que,  tratando-se  de
relações de trato sucessivo, só fará jus à percepção de valores referentes ao
último quinquênio, consoante dicção da Súmula 85 do STJ. 

2Art. 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)
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Sobre  o  tema,  a  interpretação  consagrada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de demanda ajuizada
em face da Fazenda Pública, aplica-se o lapso de prescrição especificamente
estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932.

A situação da prescrição do FGTS contra a Fazenda Pública,
pois,  não  se  confunde  com  a  prescrição  do  FGTS  em  demandas  contra
empregadores em geral, inexistindo, sequer, dependência entre as temáticas,
uma  vez  que  regidas  por  normas  diversas.  Ora,  independentemente  da
conclusão do STF pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 23,
§5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, prevendo a
prescrição trintenária, a resolução das situações contra a Fazenda Pública se
resolve  pela  aplicação  da  norma  infraconstitucional  específica,  em  nada
influindo a inconstitucionalidade declarada. 

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios ressoa
tranquila,  em aplicação  do  posicionamento  pacífico  do  Superior  Tribunal  de
Justiça acima destacado. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça: 

“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  1539078/RN,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe
16/09/2015). (grifo nosso). 

“EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA,
ANTERIOR  AO  PROCESSO  SELETIVO,  CELEBRADA  A
TÍTULO  DE  EXCEPCIONAL INTERESSE  PÚBLICO  QUE
SOFREU  INÚMERAS  PRORROGAÇÕES.  CONTRATO
NULO.  CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO
DO  FGTS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO DAS
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FÉRIAS,  DOS  RESPECTIVOS  TERÇOS
CONSTITUCIONAIS, DA INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA
PELO  NÃO  CADASTRAMENTO  NO  PASEP,  E  DO
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  APELAÇÃO  DA
AUTORA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  RETROATIVO  À
VIGÊNCIA  DA  LEI  MUNICIPAL  QUE  PREVÊ  SEU
PAGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANALOGIA  COM
NORMAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS OU COM LEI DE
OUTRO  ENTE  FEDERADO.  AUTONOMIA  MUNICIPAL.
SÚMULA N.º 42 DO TJPB. CADASTRAMENTO NO PASEP.
SERVIDORA  QUE  AUFERE  MENSALMENTE
REMUNERAÇÃO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS.
CADASTRAMENTO  NÃO  COMPROVADO.  DEVER  DA
EDILIDADE.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA Nº 490, DO
STJ.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  DIREITO  AO
RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
PARA COBRANÇA DO  FGTS.  PRECEDENTES  DO  STF.
REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E  DO  APELO.  (…)  3.  O  prazo
prescricional  referente  à  cobrança  de  débito  relativo  ao
FGTS  em  desfavor  da  Fazenda  Pública  é  quinquenal.
Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior
Tribunal  de  Justiça.  4.  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 corrigidas 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, Quarta
Câmara  Cível,  Apelação  Cível  Nº  0000913-
21.2012.815.0631,  Relator:  Ricardo  Vital  De  Almeida,  Juiz
Convocado  Para  Substituir  O  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira, julgado em 31/05/2016). (grifo nosso). 

Pois bem, na situação dos autos, percebe-se a necessidade
de reforma da sentença, posto que não há que se falar em lapso de 30 (trinta)
anos para o FGTS no caso em questão, devendo-se consignar na condenação
a limitação do prazo ao quinquênio anterior ao ajuizamento desta demanda. 

I.2 – Dos consectários legais
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Passando adiante, constata-se que o caso dos autos não diz
respeito  à  repetição  de  indébito  tributário,  mas  ao  levantamento  de  verba
relativa ao do FGTS. 

Logo, os juros de mora, incidentes desde a citação, na forma
do art. 2193 do CPC/73 (art. 2404 CPC/15), devem observar os índices previstos
no art. 1o-F5 da Lei n. 9.494/97, com a redação emprestada pela MP n. 2.180-
35, de 24/08/01, e pela Lei n. 11.960/09, de 30/06/09.

Destaque-se, em adição, que, no dia 20/09/17, o STF, sob o
regime  de  repercussão  geral,  julgou  o  RE  n.  8709476 e  declarou  a
constitucionalidade  parcial  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. 

Eis a tese firmada:

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. (grifo nosso)

De seu turno, no que se refere à correção monetária, tem-se
que, ao caso, o índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei n.

3Art. 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)
4Art.  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).
5Art. 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)
6http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240
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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 STF 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). 

Esse foi o posicionamento do STF adotado no julgamento do
citado RE n. 870947, cujo dispositivo do voto do relator, o Ministro Luiz Fux,
assim dispõe:

Quanto  à  tese  da  repercussão  geral,  voto  pela  sua
consolidação nos seguintes termos:

[…]

2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, 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.

A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar  coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais
da  Fazenda  Pública. Naquela  oportunidade,  a  Corte
assentou  que,  após  25.03.2015,  todos  os  créditos
inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial
(IPCA-E).  Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas  à  Fazenda  Pública,  qualquer  que  seja  o
ente federativo de que se cuide. (grifo nosso)
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Portanto,  deve-se  reformar  a  sentença  parcialmente,
adequando-se os consectários legais. 

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo, para alterar o
período  de  condenação  do  FGTS  estabelecido  na  sentença  (02.05.1989  a
01.06.2012), limitando-o ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda e
ainda, 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,  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 o
índice do art.  1o-F da Lei n. 9.494/97 até 25/03/15, a partir  de quando deve
incidir o IPCA-E. 

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, Exmo. Dr. Aluísio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior.

Presente  só  julgamento  a  Exma.  Drs.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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