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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.  AUXILIAR  DE
SERVIÇOS  GERAIS.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
VÍNCULO  PRECÁRIO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NULIDADE  DA
CONTRATAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO SOMENTE
DO  SALDO  DE  SALÁRIOS  E  AO  FGTS.  MATÉRIA
APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO  REGIME  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  SALÁRIOS  RETIDOS.
JUNTADA  DE  FICHAS  FINANCEIRAS.
ADIMPLEMENTO COMPROVADO PELA EDILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO DO SALDO DE FGTS.  INEXISTÊNCIA
DE VERBAS  A RECEBER.  REFORMA DO  DECISUM.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS
PROVIMENTO.
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-  Consoante  entendimento  do  Plenário  do  Supremo
Tribunal Federal, dado 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.

-  In  casu,  a  Edilidade  demonstrou,  através  de  fichas
financeiras,  o  adimplemento  dos  salários  retidos.  Por
outro  lado,  a  petição  inicial  não  veiculou  pedido  de
condenação ao pagamento  do saldo de FGTS.  Logo a
parte  autora,  nada  tem  a  receber,  mostrando-se
improcedentes os pleitos exordiais.

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, dar provimento ao
apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba, hostilizando sentença (fls. 69/71v) do Juízo da Comarca de Alagoa
Grande, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Josinalva Amâncio da
Silva. 

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando  o  promovido  ao  pagamento  das  seguintes  verbas:  “Férias,
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acrescidas  de  1/3,  referentes  aos  anos  de  2009,  2010,  2011,  e  2012”  e  “férias
proporcionais, acrescidas de 1/3, referentes ao ano de 2013”.

Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação.

Em suas razões, fls. 75/84, o Estado da Paraíba sustenta,
em síntese, que o vínculo da autora era precário, ensejando a nulidade do
contrato e o direito tão somente ao recebimento do saldo de salários e do
FGTS.

Aduz que a sentença reconheceu o adimplemento dos
salários retidos e não houve pedido de condenação ao depósito do FGTS,
devendo ser julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 88/91.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito, fls. 96/99.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

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
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atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".  

Nessa ordem de ideias, como a servidora foi admitida
como prestadora de serviços, 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  contratual
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 a  pecha da contratação de emergência  nem a prévia  submissão a
concurso público.

Ocorre  que,  aplicando-se  o  preceito  supracitado,  a
contratada  sequer  faria  jus  à  contraprestação  pelos  serviços  realizados.
Entretanto, a solução resultaria patentemente injusta, implicando afronta a
outras regras e princípios consolidados, como a vedação ao enriquecimento
sem causa, a proteção à boa-fé e à segurança jurídica.

Sob essas  premissas,  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 - FGTS3.

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

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE

3 Recurso Extraordinário nº 705.140 – Rio Grande do Sul – Plenário – Relator: Min. Teori Zavascki – Julgado em 
28/08/2014.
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COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
SERVIDORA  CONTRATADA  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.  FÉRIAS  E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO DEVIDOS. REFORMA DE
PARTE DO DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
OFICIAL E DA APELAÇÃO. - 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.  -  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. (TJPB - ACÓRDÃO do Processo
Nº 00014492520148152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j.
em 18-12-2017)

Portanto, devem ser excluídas as condenações impostas
na sentença, quais sejam: “férias, acrescidas de 1/3, referentes aos anos de 2009, 
2010, 2011, e 2012 e férias proporcionais, acrescidas de 1/3, referentes ao ano de 
2013”.

In  casu,  a  Edilidade  demonstrou,  através  de  fichas
financeiras, o adimplemento dos salários retidos, o que foi reconhecido no
decisum atacado. Por outro lado, a petição inicial não veiculou pedido de
condenação ao pagamento do saldo de FGTS.

Logo a parte autora, nada tem a receber, mostrando-se
improcedentes os pleitos exordiais.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO
APELO, excluindo as condenações impostas na decisão objurgada. 

Por  fim,  inverto  o  ônus  sucumbencial,  cuja  cobrança
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ficará sobrestada, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão dos
benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram
do julgamento, além da Relatora, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo Vital de
Almeida.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 19 de abril de
2018.

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