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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
ENTE MUNICIPAL.  PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
PRETENSÃO  APRECIADA  EM  SUA
INTEGRALIDADE  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  SERVIDORA  PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.  CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO
PÚBLICO. VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONTRATO  NULO.
VERBAS DEVIDAS. FGTS - FUNDO DE GARANTIA
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO. DIREITO  AO
RECOLHIMENTO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º,  DO  DECRETO  Nº
20.910/32. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL

Apelação Cível nº 0003832-63.2013.815.0011          1



DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Considera-se  extra  petita a  sentença  que  aborda
questão estranha ao pedido formulado pelo autor na
exordial, constituindo error in procedendo, conjuntura,
porém, não vislumbrada na espécie.

- 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.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  no  sentido  de  que  o  prazo  para
cobrança de depósito do FGTS - Fundo de Garantia
por  Tempo  de  Serviço,  nas  relações  em  que  a
Fazenda  Pública  figure  como  sujeito  passivo,  é  de
cinco  anos,  haja  vista  o  prescrito  no  art.  1º,  do
Decreto  nº  20.910/32  -  dispositivo  legal  que rege  a
prescrição contra o ente público - que por ser norma
de cunho especial, se sobrepõe a lei geral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o
recurso apelatório.

Kaline Kennedy Clemente Souza  ajuizou Ação de
Cobrança,  em  face  do  Município  de  Campina  Grande, afirmando  ter  sido
contratada em 02/05/2007, para exercer a função de Secretária, tendo sido dispensada
sem  justa  causa  em  03/12/2012,  razão  pela  qual  postulou  pelo  percebimento  de:
salário  de  dezembro/2012;  13º  salário  de  2012,  aviso  prévio,  saldo  de  salário  de
janeiro/2013,  férias  vencidas mais terço,  FGTS e multa.  Além dos danos morais  e
materiais. 

Às  fls.  87/97,  a  Juíza  de  Direito  a  quo julgou
procedente em parte a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Mediante tais considerações, reconheço a prejudicial
de  mérito,  declarando  prescritas  as  verbas
perseguidas  anteriores  à  15.02.2008 e,  por
conseguinte, julgo parcialmente procedente o pedido
para  condenar  o  Município  de  Campia  Grande  a
promover  o  recolhimento  e  repasse  à  autora  do
FGTS  sobre  os  salários  pagos  durante  todo  o
período  laborado,  bem  como  o  repasse  das
contribuições  previdenciárias  o  INSS  em  função
dos  salários  percebidos  durante  a  vigência  do
contrato  de  trabalho,  não  recolhidos  no  tempo
devido,  ressalvado  o  período  acometido  pela
prescrição  quinquenal.  Determino,  anda,  seja
procedido o registro do cancelamento do contrato
de trabalho anotado na CTPS da autora, por decisão
judicial.  Ao  fim,  condeno,  também,  a  edilidade
demandada  a  emitir  o  Termo  de  Rescisão  de
Contrato  de  Trabalho  do  Reclamante,  os
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comprovantes de depósito do FGTS, bem como da
carta  de  referência  e  da  relação  de  salários  e
contribuições  à  previdência  Social,  entendo  não
haver óbice a sua concessão.

Inconformado,  o  Município  de  Campina  Grande
interpôs APELAÇÃO, fls. 99/118, aduzindo, em preliminar, o julgamento extra petita.
No mérito, a inexistência do direito à percepção do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, haja vista a natureza do vínculo existente, qual seja, estatutária.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  pugnando
pela manutenção da decisão atacada, porquanto devido o FGTS e multa na hipótese,
fls. 121/131.

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;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se  ao
exame da insurgência recursal.

De início, analiso a  preliminar de julgamento  extra
petita, arguida nas razões recursais.

Sem  grandes  delongas,  sabe-se  vigorar  na
processualística civil brasileira o princípio da adstringência da sentença ao pedido
formulado pelas partes, o que significa dizer que ao juiz não é dado decidir além,
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aquém ou fora do que foi pleiteado pelos litigantes, nos termos dos art. 141, do Novo
Código de Processo Civil:

Art.  141.  O  juiz  decidirá  o  mérito  nos  limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte. - negritei

Na hipótese,  diz o apelante que não houve pedido
expresso de repasse de contribuição previdenciária e cancelamento de CTPS. 

Pois bem, analisando a petição inicial, fls. 02/19, peça
definidora dos limites da lide, é possível perceber que a parte autora, ao declinar seu
intento, pleiteou expressamente:

A) À baixa nas CTPS da Reclamante; (fl. 16)
(…)
6.  Requer  ainda  que  seja  determinado  que  a
Reclamada  proceda  a  entrega  do  TRCT,  da
comunicação  de  movimentação  do  trabalhado,  do
comprovante de depósitos do FGTS e multa de 40%,
da  carta  de  referência  e  da  relação  de  salários  e
contribuições efetuadas à Previdência Social. - fl. 18.

Quanto à CTPS, destaco que sua baixa fora requerida
ainda em sede de antecipação de tutela, o que demonstra que o pedido fora não só
expresso, como formulado a título urgente.

Ocorre que a apreciação do pleito emergencial se deu
conjuntamente  com  a  sentença,  tendo  o  magistrado  singular  consignado  que  “o
presente feito encontra-se saneado e, concomitantemente, devidamente instruído
para  provimento  final  meritório,  motivo  pelo  qual  deixo  de  proferir  decisão
interlocutória e passo a prolação de sentença terminativa”, fl. 88.
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Era  necessário,  portanto,  que  a  decisão  atacada
apreciasse a questão da CTPS, se pronunciando expressamente, daí porque não haver
o que ser modificado neste aspecto.

Ora,  se  houve  decisão  acerca  destas  questões,  em
verdade, não há que se falar em sentença  extra petita, por se ter analisado todas as
pretensões materiais formuladas pela litigante na peça de ingresso. 

Rejeito a preliminar.

Prosseguindo, 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.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica  da
documentação colacionada aos autos, a autora foi contratada para prestar serviços
junto  ao  Município  de  Campina  Grande,  na  qualidade  de  secretária,  sem  que
houvesse a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público, o
que, por si só, torna seu contrato nulo, haja vista a inobservância aos dispositivos
constitucionais relativos à matéria.

Em casos tais,  é  dizer,  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. 
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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  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  do    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
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
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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.

Igualmente, este Sodalício já se pronunciou acerca da
temática abordada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  IRREGULAR  PELO  ENTE
ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FUNDO
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 363 DO TST E DO
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTE DO
STF.  OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.
Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com
a  administração,  em  função  da  inobservância  da
regra constitucional que estabelece prévia submissão
a  concurso  público,  subsiste  para  o  trabalhador  o
direito ao levantamento das quantias depositadas na
sua  conta  vinculada  ao  FGTS,  a  título  de
indenização. O pretório excelsior, em julgamento de
recurso  extraordinário  com  repercussão  geral
reconhecida, chancelou a constitucionalidade do art.
19-a da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao
depósito  do  FGTS  para  trabalhadores  contratados
sem concurso público. Nas relações jurídicas de trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
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devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação (súmula nº 85, STJ). (TJPB; APL
0013364-71.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 06/04/2015; Pág. 13) - destaquei.

Diante do reconhecimento da nulidade do contrato
por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal, entendo que a demandante
possui direito ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como
requerido na inicial, porém, apenas dos cinco anos anteriores a data do ajuizamento
da ação.

Desta feita, entendo por bem ser mantida a decisão
primeva para ser mantida a determinação do Magistrado para que o Município de
Campina Grande efetue  o depósito do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço referente a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

De  outra  banda,  em  se  tratando  de  condenação
imposta  à  Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora e a correção monetária deverão ser calculados,
conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PREFACIAL,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

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.
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Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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