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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTADORA DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE  CONCURSO  PÚBLICO.  CONTRATO
NULO  QUE  GERA  DIREITO  APENAS  AO
RECEBIMENTO  DO  SALDO  DE  SALÁRIOS  E  DO
FGTS. DESPROVIMENTO. 

Consoante  entendimento  do  Plenário  do  Supremo
Tribunal Federal, dado em repercussão geral (RE 705.140
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– 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.

RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PRESTADORA  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO PÚBLICO.  CONTRATO NULO.  PLEITO
DE RECEBIMENTO DO SALÁRIO RETIDO DO ANO
DE  2014,  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  FÉRIAS.
REFORMA EM PARTE DO DECISUM. PROVIMENTO
PARCIAL. 

O contrato nulo não gera quaisquer efeitos  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.

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,  em  NEGAR
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO DO ESTADO
DA  PARAÍBA;  DEU-SE  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO
ADESIVO DA PARTE AUTORA.   
               
                                     RELAT Ó R I O
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Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível
interposta por Mareide Firmino do Nascimento contra sentença, fls. 84/88,
nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer intentada
em face do Estado da Paraíba.  

O juízo a quo  julgou parcialmente procedente o pedido,
declarando a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes,
reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento dos valores relativos
ao FGTS, sobre os quais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir
da data em que a verba era devida e juros de mora pelos índices oficiais da
caderneta de poupança, a partir da citação. 

Condenação da parte ré em honorários advocatícios, em
percentual a ser fixado com base no valor da condenação, nos termos do art.
85 § 4º, II, do CPC. 

Em suas razões,  fls.  90/100,  o Estado apelante argui o
descabimento da condenação em depósitos do FGTS, sob o fundamento de
que, nula a contratação, efeitos trabalhistas não podem surgir, salvo o saldo
de salários existente.  Alternativamente,  requer o recorrente  a reforma da
sentença quanto aos juros e correção monetária, com os índices oficiais da
caderneta de poupança, inclusive com a taxa de juros de 0,5% ao ano. 

 Requer,  assim,  o  provimento  do  recurso,  a  fim  de
reformar integralmente a decisão combatida. 

Recurso  adesivo,  fls.  104/109,  postulando  pela
procedência total da decisão, inclusive com a condenação ao pagamento de
saldo de salários do ano de 2014, férias e 13º salários. 

Contrarrazões, fls. 110/114, requerendo o desprovimento
do recurso. 
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Contrarrazões  por  parte  do  Estado  da  Paraíba,  fls.
117/128.

A Procuradoria de Justiça  lançou parecer,  fls.  136/137,
abstendo-se de pronunciamento meritório. 

É o relatório.

V O T O
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes-Relatora

Inicialmente,  é  importante  ressaltar  que  os  pleitos
constantes do recurso apelatório e adesivo serão analisados em conjunto, em
razão de seus objetos se confundirem. 

Passo à análise meritória da demanda. 

A autora da demanda foi admitida no início de março do
ano de 2011, na qualidade de Prestadora de Serviços, desempenhando suas
funções na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto de
Almeida em Pirpirituba, perdurando nesta função até o 30 de junho de 2014,
conforme doc. fls.10/45. 

O art. 37, §2º, da Constituição Federal, aduz que “a não
observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a
punição da autoridade responsável, nos termos da lei." Ademais, os incisos
I e II do mesmo artigo estão assim dispostos:

“I  -  os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim

como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II  -  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de
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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;”

Assim  considerando,  basta  uma  simples  leitura  das
regras  para se chegar à conclusão de que as contratações sem a presença de
concurso público são eivadas de nulidade. 

No entanto, insta destacar que, em sede de prestação de
serviços, não se exige a aprovação em concurso para a sua celebração. Na
verdade, nesses casos, é obrigatória apenas a observância da necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  para  ensejar  essa  relação
negocial, sendo conferido à Administração Pública o poder discricionário de
contratar temporariamente, ante a sua necessidade e conveniência,  não se
aplicando as regras dispostas na Consolidação das Leis Trabalhistas, nos
termos da previsão constitucional.

No caso em apreço, não há falar em contrato temporário,
haja vista o tempo de permanência da autora no serviço público, razão pela
qual a contratação deve ser considerada nula. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão  geral  (Recurso  Extraordinário  nº  596.478/RR),  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.

Eis a ementa do julgado:
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Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato  nulo.
Efeitos.  Recolhimento do FGTS.  Artigo 19-A da Lei  nº  8.036/90.
Constitucionalidade.  1.  É  constitucional  o  art.  19-A da  Lei  nº
8.036/90,  o  qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de  trabalhador  cujo
contrato  com  a  Administração  Pública  seja  declarado  nulo  por
ausência  de  prévia  aprovação  em  concurso  público,  desde  que
mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a
nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador
ao  depósito  do  FGTS quando  reconhecido  ser  devido  o  salário
pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN  GRACIE,
Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,
julgado em 13/06/2012,  REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-
040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068). 

Com relação ao prazo prescricional,  o tema foi objeto de apreciação pelo 
Supremo Tribunal Federal no (Recurso Extraordinário com Agravo) - ARE 
nº 709.212 que, além de declarar inconstitucional os artigos 23, § 5º, §5º, da 
Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 
99.684/1990, na parte em que ressalvam o privilégio do FGTS à prescrição 
trintenária, modulou o efeito ex nunc, conforme julgado que transcrevo:

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.(ARE 709212, Relator(a):  Min. GILMAR
MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/11/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-032
DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).  

O  contexto  do  julgado  estabelece  que  nas  demandas
distribuídas  até  18.02.2015,  deve  a  extinção  da  pretensão  material  ser
apreciada sob a ótica do prazo trintenário. E a partir do dia 19.02.2015 (data
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da publicação do ARE n° 709212), a prescrição revela-se quinquenal.

Neste contexto, considerando que a ação foi distribuída na data de 
31/07/2014 (fls. 46),   verifico que a prescrição   é trintenária. 

Feito este registro, é cediço que cabe à edilidade, em se
tratando de relação de trabalho, provar que inexiste para a autora/apelante
qualquer direito de ter em sua conta vinculada os depósitos do FGTS, o que
não fez. 

Por outro lado, cuidando-se de pedido de pagamento de
verbas  salariais,  incumbe ao Estado o  ônus  de  demonstrar  o  seu efetivo
pagamento,  o que não ocorreu com relação ao saldo de salários do mês de
junho de 2014, se mostrando, por conseguinte devido, não havendo que se
falar, contudo, em condenação ao pagamento de férias e 13º salário, por se
tratar de contratação nula. 

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA  E  AO  RECURSO  APELATÓRIO  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA E DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ADESIVO
DA AUTORA,  determinando  o  pagamento  do  salário  retido  do  mês  de
junho/2014  com  seus  acréscimos  legais.  Juros  e  correção  monetária  de
acordo com o preceituado na decisão combatida. 

Diante da ausência de maiores digressões, assim como a
inexistência de trabalho adicional  realizado pelos causídicos em segundo
grau, os honorários advocatícios não serão majorados, nos termos do art. 85,
parágrafo 11, do CPC/2015.   

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de f.  143, o
Exmo.  Des.  Saulo Henriques  de Sá  e  Benevides,  dele  participando,  além
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desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 20 de abril  de
2018. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  RELATORA
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