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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATAÇÃO  PELA
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  ADMISSÃO  SEM  PRÉVIO
CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DO  CONTRATO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO,  TÃO  SOMENTE,  DO  SALDO  DE
SALÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E DO FGTS, ESTE
ÚLTIMO  AFASTADO  DA  SENTENÇA,  SEM  RECURSO
VOLUNTÁRIO  INTERPOSTO  PELA PARTE  PROMOVENTE.
MATÉRIA  APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  EXCLUSÃO  DA  CONDENAÇÃO
AO  PAGAMENTO  DA  IMPORTÂNCIA  REFERENTE  ÀS
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO
13º  SALÁRIO.   ADEQUAÇÃO  DOS  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  CONFRONTO  DA  SENTENÇA
COM  ACÓRDÃO  PROFERIDO  EM  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  (ART.
932, V, “b”, DO CPC/2015).
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-  Consoante  entendimento do  Plenário  do Supremo Tribunal
Federal, proferido em repercussão geral (RE 705.140 – RS), são
nulas as contratações sem a observância das normas referentes
à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público,
não ensejando quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o
direito  à  percepção  dos  salários  referentes  ao  período
trabalhado  e  ao  levantamento  dos  depósitos  efetuados  no
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

- Por ocasião do julgamento do REsp 1.270.439/PR, sob o rito do
art.  543-C do CPC, o STJ firmou o entendimento de que nas
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  de  natureza  não
tributária os juros moratórios devem ser calculados com base
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei
9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09,  enquanto  que  a
correção monetária deve ser calculada segundo a variação do
IPCA, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial
por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/2009, quando do
julgamento das ADIs n. 4.357-DF e 4.425- DF.

Vistos, etc.

Olindina  Maria  das  Graças  Cabral  Martins  propôs  Ação  de
Cobrança contra o  Município de Campina Grande, objetivando o recebimento do
valor  correspondente  aos  salários  dos  meses  de  dezembro/2012  e  janeiro/2013
(proporcional), às gratificações natalinas de 2012 e 2013 (proporcional),  às férias em
dobro + 1/3 de todo o período trabalhado (dez/2005 a jan/2013), às horas extras e ao
FGTS acrescido da multa de 40%, além da obrigação de fazer consubstanciada na
baixa da CTPS.

Para tanto, aduziu que malgrado tenha exercido as funções de
operadora de telefonia,  no período de 01/12/2005 a 11/01/2013, o promovido não
solveu as verbas laborais acima explicitadas.
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Apresentadas a contestação e a respectiva impugnação (fls. 23/33
e 38/41), a Juíza julgou procedente em parte a pretensão, reconhecendo a prescrição
das verbas anteriores  a janeiro/2008 e condenando a edilidade ao pagamento da
importância referente aos salários dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013 (15
dias), às gratificações natalinas de 2012 e 2013 (1/12 avos),  às férias simples + 1/3 dos
exercícios de 2008 (11/12 avos), 2009, 2010, 2011, 2102 e 2013 (1/12 avos), corrigida
monetariamente a partir da retenção e acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês,
a contar da citação; e à obrigação de proceder à baixa na CTPS da autora (fls. 44/50).

Irresignado, o promovido interpôs recurso apelatório, pugnando
pela reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:  a)  inexistência de verbas
referentes ao ano de 2013, tendo em vista que o vínculo laboral fora encerrado no
dia 01º de janeiro, nos termos do Decreto 001/2013;  b)  ausência de qualquer outra
dívida  oriunda da relação de trabalho mantida com a apelada, porquanto solvidas
todas as  parcelas, como se denota pelas fichas financeiras; e c)  impossibilidade de
baixa na CTPS, em razão da contratação ser nula (fls. 52/63).

Contrarrazões não ofertadas. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu não
ser o caso de manifestação ministerial obrigatória (fls. 82/83).

É o relatório. Decido.

Exsurge  dos  autos  que  a  promovente  fora  contratada  em
01/12/2005, para exercer as funções de operadora de telefonia, junto à Secretaria de
Saúde do Município de Campina Grande,  consoante se infere pela cópia da sua
CTPS (fls. 12/13).

No  tocante  à  tese  de  que  o  contrato  fora  rescindido  em
01/01/2013,  através  de  Decreto  Municipal,  registro  que  esta  informação  apenas
aportou nos autos com as razões do recurso, eis que ao longo da contestação não
houve nenhuma insurgência sobre o dia de encerramento do vínculo.

Ademais, o referido Decreto 001/2013 não pôs fim aos contratos
de natureza igual ao da apelada, limitando-se a exonerar os ocupantes de cargos de
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provimento em comissão e funções gratificadas (fls. 64), motivo pelo qual entendo
como sendo o  dia  11/01/2013  o  termo final  da  relação  existente  entre  as  partes
litigantes.

Dito isto, 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".  

Nesse  norte,  para  a  utilização  da  exceção,  imprescindível
restarem  demonstrados  o  excepcional  interesse  público  e  a  temporariedade  da
contratação.

Acontece  que,  compulsando  os  autos  ressoa  evidente  a  eiva
contratual, na medida em que a recorrida prestou serviços à Administração Pública
Municipal  em  função  despida  de  caráter  transitório  e  emergencial,  sem  que
houvesse prévia aprovação em concurso público.

Em  casos  dessa  natureza,  entretanto,  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  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 – FGTS:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.  CONTRATAÇÃO  DE

PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A

EMPREGADOS:  PAGAMENTO  DE  SALDO  SALARIAL  E
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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  desprovido.  (RE  705140,  Relato:  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)

Sobre o assunto, sem destoar, este egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  VÍNCULO

DEMONSTRADO  -  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO  POR

AUSÊNCIA  DE  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO  -

PRECEDENTE  DO  STF  JULGADO  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA

REPERCUSSÃO  GERAL  –  RE  705.140/RS  -  DIREITO  AOS

SALÁRIOS  E  AOS  DEPÓSITOS  DE  FGTS,  OBSERVADO  O

PERÍODO  TRABALHADO  E  NÃO  PRESCRITO  –  VERBAS

RETIDAS - DE PROVA DA QUITAÇÃO - ART. 373, II DO CPC/15 -

PAGAMENTO  -  NECESSIDADE  -  SENTENÇA ULTRA-PETITA -

EXCLUSÃO  DO  EXCESSO  -  NECESSIDADE  –  PROVIMENTO

PARCIAL DO RECURSO.

- É nula a admissão de servidor sem a prévia aprovação em concurso

público, para função cujo exercício se prolongou ao longo de anos,

descaracterizando justificativa de excepcional interesse público.
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-  A  contratação  considerada  nula,  por  violação  à  exigência  do

ingresso no serviço público através de concurso, não gera quaisquer

efeitos  jurídicos,  salvo  a  percepção  do  saldo  de  salário  e  ao

levantamento  de  depósitos  de  FGTS,  consoante  orientação

proclamada pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS).

- (…)  (TJPB, AC nº 0025146-65.2013.815.0011, Relª.  Desª. Maria de

Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, J. 14/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  PLEITO JULGADO

IMPROCEDENTE.  SALDO DE SALÁRIOS,  TERÇO DE FÉRIAS E

GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  ADMISSÃO  SEM  PRÉVIO

CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA

CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DA  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.

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - 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

Apelação Cível nº 0007883-20.2013.815.0011 1 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;  Apelação  Cível  0007883-

20.2013.815.0011;  Segunda Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; julgado em 24/02/2015;) (negritei)
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Nesse diapasão, diante da nulidade do vínculo, verifico que a
apelada apenas goza do direito  ao recebimento do FGTS,  que,  no entanto,  fora
afastado pela sentença, sem a interposição de recurso voluntário por aquela; e dos
salários retidos (dez/2012 e jan/2013).

O  Município  de  Campina  Grande  defende  que  houve  o
pagamento do salário de dezembro de 2012, anexando à sua insurreição as fichas
financeiras dos exercícios de 2008 a 2012 (fls. 66/73).

Acontece  que,  a  despeito  da  possibilidade  de  juntada  de
documento  por  ocasião  do  apelo  (AgRg  no  REsp  1362266/AL,  Rel.  Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015,
DJe 10/09/2015),  a ficha financeira apócrifa não comprova  o pagamento do salário
requerido na exordial, por si só, porquanto representa mero lançamento unilateral
de informações nos assentamentos funcionais do servidor.

Acerca deste temática, percucientes são os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE

COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  GRATIFICAÇÃO  DE

INSALUBRIDADE,  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  TERÇO  DE

FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO

ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  INDEFERIDO.

IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA Nº 42 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  NA  LEGISLAÇÃO  LOCAL.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR 15 DO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TERÇO DE FÉRIAS E

DÉCIMO  TERCEIRO.  APRESENTAÇÃO  DAS  FICHAS

FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA

COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  AUSÊNCIA  DE  FATO

IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO

AUTORAL.  ÔNUS  DO  RÉU.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO

COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DAS

GRATIFICAÇÕES  PLEITEADAS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO

APELO.  REMESSA  NECESSÁRIA.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.

SÚMULA  Nº  490,  DO  STJ.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
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PIS/PASEP.  COMPROVAÇÃO  DO  CADASTRAMENTO.

INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.

SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ART.  21,  CAPUT  DO  CPC.

PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. 

(…)

Tratando-se  de  documentos  correspondentes  ao  pagamento  de

servidor, é pacífico o entendimento na jurisprudência deste tribunal

de justiça no sentido de que cabe ao ente federado demonstrar que

houve a efetiva quitação das verbas pleitadas ou fazer prova de que o

servidor não faz jus ao direito reclamado. Inteligência do art. 333, II,

do código de processo civil.  A ficha financeira, por si só, não é o

bastante  para  a  devida  comprovação  do  pagamento,  porquanto

representa  mero  lançamento  unilateral  de  informações  nos

assentamentos funcionais do servidor. 

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e

proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os

honorários  e  despesas.  (art.  21,  do  cpc).  (TJPB;  Ap-RN  0000200-

13.2013.815.0081;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.

Leandro dos Santos; DJPB 12/04/2016; Pág. 11)  (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE

CARGOS  DE  PROFESSOR  E  AGENTE  DE  INVESTIGAÇÃO  DA

POLÍCIA  CIVIL.  LEGALIDADE  RECONHECIDA  EM  SEDE  DE

LIMINAR  E  CONFIRMADA  NO  MÉRITO  DE  MANDADO  DE

SEGURANÇA.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  SUSPENSÃO  DO

PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS REFERENTES À

ATIVIDADE  DO  MAGISTÉRIO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.

APELAÇÃO.  REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE  OFÍCIO.

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.

INAPLICABILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  FICHAS

FINANCEIRAS.  PROVA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O

ADIMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO ACOBERTADO

PELA  COISA  JULGADA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO. 
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1. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação

ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,

não se aplica a sentenças ilíquidas. ” (Súmula nº 490, do stj) 

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que deve ser aplicada a

prescrição quinquenal  prevista no Decreto nº 20.910/32 a qualquer

direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja

qual for a natureza. 

3.  A ficha  financeira,  por  si  só,  não é  o  bastante  para  a  devida

comprovação de pagamento de verba salarial, porquanto representa

mero  lançamento  unilateral  de  informações  nos  assentamentos

funcionais do servidor. 4. Reconhecido o direito de acumulação de

cargos por meio de decisão mandamental transitada em julgado, é

obrigação  do  ente  federado  quitar  os  respectivos  vencimentos.

(TJPB;  Ap-RN  0001320-73.2012.815.0551;  Quarta  Câmara

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca

Oliveira; DJPB 29/02/2016; Pág. 15)  (negritei)

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível e. Ação de cobrança. Servidor

público municipal. Contrato de prestação de serviço. Pleitos sociais e

saldo de salário. Procedência na origem. Irresignação da edilidade ré.

Ônus  do  réu  (art.  333,  II,  do  cpc).  Ausência  de  prova  quanto  ao

adimplemento  das  verbas.  Fichas  financeiras  manuscritas  sem

assinatura do servidor. Prova precária. Desprovimento. 

O código de processo civil, em seu art. 333, estabelece que incumbe

ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos  constitutivos  de  seu  direito,

enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos

e  modificativos  do  direito  do  autor.  Não  existindo  prova  do

adimplemento das verbas pleiteadas,  assume a  edilidade o ônus

processual,  pois  “probare  oportet,  non  sufficit  dicere”.  A  ficha

financeira  produzida  manualmente  e  sem assinatura  de  servidor

responsável  não  se  presta  como  meio  hábil  a  comprovar  o

adimplemento  de  salário  ou  qualquer  outra  verba  devida  a

servidor,  eis  que  não representa  prova iniludível  do pagamento,

devendo  então  ser  complementada.  (TJPB;  AC  0002774-

62.2013.815.0031;  2ª  CC  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha

Ramos; DJPB 18/09/2015; Pág. 11)  (grifei)
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APELAÇÃO  CÍVEL,  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR

MUNICIPAL.  VERBAS  SALARIAIS  INADIMPLIDAS.

PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  COMPROVAÇÃO.  FICHA

FINANCEIRA QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL A DEMONSTRAR

A  QUITAÇÃO.  PAGAMENTO  DEVIDO.  DEPÓSITOS  EM

CONTA VINCULADA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO

DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ART 19 - A

DA  LEI  Nº  8.036/90.  APLICABILIDADE  SOMENTE  QUANTO

AOS CONTRATOS DECLARADOS NULOS SEGUNDO O ART.

37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E REGIDOS PELA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. 

Inaplicabilidade,  à espécie, dos precedentes exarados pelo STF nos

recursos extraordinários  569.478 e  705.140.  Faz jus  à percepção de

diferenças remuneratórias o servidor que demonstra a prestação de

serviços junto à municipalidade. 

É induvidoso que a prova do pagamento das verbas remuneratórias

devidas recai sobre o município, de modo que não tendo o mesmo,

nos  termos  do  art.  333,  II,  do  CPC,  feito  prova  dos  fatos

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,

a condenação do ente público no pagamento do saldo de salário, do

décimo  terceiro  salário  e  das  férias  acrescidas  do  terço

constitucional  é  medida  que  se  impõe.   (…)  (TJMG;  APCV

1.0453.13.002066-3/001;  Rel.  Des.  Moacyr  Lobato;  Julg.  12/11/2015;

DJEMG 24/11/2015) (destaquei)

Dessa maneira, deve ser mantida a condenação ao pagamento
dos salários retidos (dez/2012 e jan/2013), em face da ausência de comprovação do
adimplemento por parte do apelante, posto ser obrigação sua demonstrar que todas
as remunerações foram pagas, na forma consagrada pela lei, ou que não houve a
prestação do serviço alegada, por dispor a Administração de plenas condições para
tal fim.

Com  relação  à  baixa  na  CTPS,  tratando-se  de  contrato  de
caráter jurídico-administrativo nulo, aquela acompanha o mesmo destino deste, ou
seja, constatado  o  caráter  precário  da  contratação  da  autora  e  declarada  sua
nulidade, não há que falar em direito à anotação na Carteira do fim do contrato.
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Basta apenas o cancelamento daquele registro feito na CTPS, o que difere da baixa
por encerramento ordinário da relação trabalhista.

Não é outro o entendimento desta Colenda Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -

Ação ordinária de cobrança - Servidora municipal - Investidura sem

prévia  aprovação  em  concurso  público  -  Procedência  parcial  no

Juízo de primeiro grau -  Irresignação da Edilidade ré -  Contrato

nulo  -  Súmula  nº  363 do TST e  do art.  19-a  da  lei  nº  8.036/90  -

Questão Submetida ao regime de julgamento repetitivos do STJ -

Baixa na CTPS - Impropriedade - Simples Registro da nulidade do

contrato e, por consequência, da anotação - Reforma da sentença -

Art. 557, §1º-A - Provimento. 

- A contratação por prazo determinado é uma exceção ao princípio da

acessibilidade  dos  cargos  públicos  mediante  concurso  público  de

provas ou provas e títulos, foi criada para satisfazer as necessidades

temporárias  de  excepcional  interesse  público,  situações  de

anormalidades  em  regra  incompatíveis  com  a  demora  do

procedimento  do  concurso,  (art.  37,  IX,  da  CF)  no  entanto,  sendo

considerado  nulo,  em  função  da  inobservância  da  regra

constitucional que estabelece prévia submissão a concurso público,

permite ao trabalhador o levantamento das quantias depositadas na

sua conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a

título  de  indenização  e  os  dias  efetivamente  laborados,  afastando

demais verbas rescisórias.

-  "Constatado  o  caráter  precário  da  contratação  da  Autora,  e

declarada sua nulidade, não há o que falar em direito à anotação na

Carteira  do  fim  do  contrato”STJ  -  Agravo  regimental  improvido.

(AgRgno REsp 1434719/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)  (TJPB -

AC Nº 00042003820148150011,  -  2ªCC -,  Relator  DES ABRAHAM

LINCOLN DA C RAMOS - j. em 16-12-2015) 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRESTADORA  DE  SERVIÇO

CONTRATADA  PELO  MUNICÍPIO.  DIREITOS  SOCIAIS
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PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.

CONDENAÇÃO  APENAS  AO  PAGAMENTO  DO  DÉCIMO

TERCEIRO.  IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.

REMESSA NECESSÁRIA,  CONHECIDA DE OFÍCIO.  CONTRATO

POR  PRAZO  DETERMINADO  RENOVADO

CONSECUTIVAMENTE.  DESCARACTERIZAÇÃO  DA

NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE

PÚBLICO.  CONTRATO  NULO.  FGTS.  POSSIBILIDADE  DE

RECOLHIMENTO.  PRECEDENTES.  PROVIMENTO  PARCIAL.

APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  GRATIFICAÇÃO  NATALINA.

AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO

RÉU. ART. 333, II, DO CPC.  BAIXA NA CTPS. OBRIGAÇÃO DE

NATUREZA  CELETISTA.  IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO

PARCIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  21,  CPC.  ÍNDICE  DA

CADERNETA  DE  POUPANÇA  DECLARADO

INCONSTITUCIONAL PELO STF PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO

MONETÁRIA.  FIXAÇÃO  PELO  IPCA.  JUROS  MORATÓRIOS

EQUIVALENTES  AOS  ÍNDICES  OFICIAIS  DE  REMUNERAÇÃO

BÁSICA  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.  PRECEDENTES.

PROVIMENTO  PARCIAL  DAS  APELAÇÕES  DO  AUTOR,  DO

MUNICÍPIO  E  DA REMESSA.  1.  "Conforme  a  jurisprudência  do

Supremo  Tribunal  Federal,  os  servidores  contratados  em  caráter

temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do

art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta

Magna"  (STF,  ARE  663104  AgR,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  Segunda

Turma,  julgado  em  28/02/2012,  Dje-056,  divulgado  em  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00086055420138150011,  4ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO

DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 17-11- 2015 )

De outra banda, algumas considerações devem ser feitas acerca
dos juros moratório e da correção monetária.

Inicialmente, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que em
todas  as  condenações  da  Fazenda  Pública,  para  fins  de  atualização  monetária,
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remuneração do capital e compensação da mora, haveria a incidência, uma única
vez, até o efetivo pagamento,  dos índices oficiais  de remuneração básica e juros
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  conforme  a  redação  do  artigo  1º-F  da  Lei
9.494/97, alterado pelo artigo 5º da Lei 11.960/09.

Posteriormente, em julgamento de recurso repetitivo concluído
em  outubro  de  2011,  a  Corte  Especial  do  STJ  consolidou  tal  entendimento  ao
declarar  que  o  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  é  norma  de  caráter  eminentemente
processual, devendo ser aplicado sem distinção a todas as demandas judiciais em
trâmite. Entretanto, em 14 de março de 2013, o plenário do STF, no julgamento da
ADI 4.357, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 5º
da Lei 11.960/09.

Referida decisão do Pretório Excelso, alterou a jurisprudência
do STJ e,  em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu em sede de recurso
repetitivo,  por unanimidade de votos, que, nas condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza não tributária, como a dos presentes autos, os juros moratórios
devem ser  calculados  com base  no índice  oficial  de  remuneração básica  e  juros
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  segundo  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com
redação  da  Lei  11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

EM  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.

VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  MORATÓRIOS  E

CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM  CONDENAÇÃO  CONTRA  A

FAZENDA PÚBLICA. ART. 5º DA LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU

O  ART.  1º-F  DA  LEI  N.  9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE

INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR  ARRASTAMENTO

(ADIS 4.357/DF E 4.425/DF).  RESP 1.270.439/PR,  SOB O RITO DO

ART. 543-C DO CPC.
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1. No julgamento do REsp 1.270.439/PR sob o rito do art. 543-C do

CPC, esta Corte firmou o entendimento de que nas condenações

impostas  à  Fazenda  Pública  de  natureza  não  tributária  os  juros

moratórios  devem  ser  calculados  com  base  no  índice  oficial  de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos

termos da regra do art.  1º-F da Lei  9.494/97,  com redação da Lei

11.960/09,  enquanto que a  correção monetária  deve  ser  calculada

segundo  a  variação  do  IPCA,  em  face  da  declaração  de

inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n.

11.960/2009, por meio do julgamento nas ADIs n. 4.357-DF e 4.425-

DF.   2. Agravo regimental não provido.   (AgRg nos EDcl no AREsp

121.357/SP, Rel.  Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,

julgado em 16/10/2014, DJe 22/10/2014)

A  jurisprudência  do  STJ,  ainda,  considera  que  a  correção
monetária e os juros de mora, como consequências legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
bastando que a matéria tenha sido debatida na corte de origem. Por isso, não ocorre
reforma para pior.

“(...) Inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente

os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita,

justamente  por  serem  matéria  de  ordem  pública,  cognoscível  de

ofício.  Precedentes  do  STJ.    5.  Agravo  Regimental  não  provido.”

(AgRg no REsp 1453557/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014)

Ora, o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, prescreve que
incumbe  ao  relator,  depois  de  facultada  a  apresentação  de  contrarrazões,  dar
provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos”.

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO AO APELO,
para, reformando a sentença:
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a) Condenar  o  promovido  ao  pagamento  do  valor
correspondente aos salários dos meses de dezembro/2012 e janeiro/2015 (15 dias); e

b) Determinar que  os juros moratórios incidam no percentual
de 0,5% ao mês, a partir da MP n.º 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de
30/06/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1.º-F  da  Lei  n.º  9.494/97,  passando,
doravante,  a  corresponder  os  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança;  e  que  a
correção monetária seja calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período, conforme estipulado no REsp 1.270.439/PR, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC.

Por  fim,  considerando  que  na  hipótese  as  partes  foram
igualmente  vencedoras  e  vencidas,  as  despesas  processuais  deverão  ser
suportadas por cada uma delas  na proporção de metade,   observando-se,  no
entanto,  no  tocante  ao  promovido,  os  termos  do  art.  29  da  Lei  Estadual nº

5.672/92,  que  dispõe  sobre  o  Regimento  de  Custas  Judiciais  e  Emolumentos
Extrajudiciais; e quanto à autora, o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

No tocante aos honorários,  sendo ilíquida a condenação e
havendo  sucumbência  parcial,  a  definição  do  percentual  pertinente  àqueles
somente  deverá  ocorrer  após  a  liquidação  (art.  85,  §§  3º  e  4º,  inciso  II,  do
CPC/2015),  ocasião  em  que  cada  um  dos  litigantes  suportará  seu  ônus  na
proporção de metade, observado quanto à promovente a regra do art. 98, §§ 2º
e 3º, do CPC/2015).

P.R.I.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem

João Pessoa, 09 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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