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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
CONTRATADO  VERBALMENTE.  AUSÊNCIA  DE
REMUNERAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.  PROVA
TESTEMUNHAL. AUTOS INSTRUÍDOS. SERVIÇOS
PRESTADOS.  COMPROVAÇÃO.  PAGAMENTO
DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
ATACADA. DESPROVIMENTO.

- 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.
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-  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.

- 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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Bartolomeu da  Costa  Monteiro ajuizou a  vertente
Ação de Cobrança, em face do Estado da Paraíba, alegando ter sido contratado, em
10 de março de 2008 até 19 de outubro de 2008, para prestar serviços junto ao ente
Estatal, na qualidade de Monitor de Informática, não tendo o demandado, contudo,
efetuado o pagamento dos salários de todo o período, sob a alegação de que seu
contrato de trabalho não tinha sido aprovado.

O Juiz de Direito  a quo julgou procedente o pedido,
nos seguintes termos, fls. 109/111:
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ISTO POSTO, e considerando o que mais dos autos
constam e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE  A  PRESENTE  AÇÃO  DE
COBRANÇA,  para  CONDENAR  O ESTADO  DA
PARAÍBA A PAGAR AO(A)  AUTOR(A)(ES)(S),  a
importância  de R$ 2.905,00 (dois  mil,  novecentos e
cinco  reais),  referente  ao  não  pagamento  da
remuneração, para, por conseguinte, EXTINGUIR O
PRESENTE  PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC. 

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba ingressou  com
APELAÇÃO, fls. 118/121, aduzindo, em preliminar, a inépcia da inicial, eis que não
restou comprovada a formalização do instrumento contratual em tela.  No mérito,
alegou  que  o  contrato  foi  feito  verbalmente  e,  portanto,  é  nulo.  Disse  que  o
pagamento é inexigível, máxime quando sequer foi assinado por um representante
legal, além de não constar nos autos a comprovação da realização do serviço atestado
pelo  preposto.  Para  tanto,  pediu  a  reforma da  decisão  atacada,  observando-se  o
termo inicial para incidência de juros contra a Fazenda Pública.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls.
124/127, asseverando que a insurgência seria protelatória e infundada.

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

Apelação Cível nº 0000744-22.2009.815.0281           3



De início, destaco que deixo de analisar isoladamente
a  preliminar  de  inépcia  da  inicial,  arguida  nas  razões  recursais,  frente  a  não
formalização do instrumento contratual à petição inaugural, porquanto esta questão,
tema central do recurso, será observado quando da análise do mérito, por com ele se
confundir.

No  mérito, como se sabe, 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. Eis o teor do
preceptivo legal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I – omissis;
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.
(…)
IX –  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público -
destaquei.
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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, em que pese o contrato ter sido
realizado de forma verbal, é certo que a prova dos autos demonstra que Bartolomeu
da Costa Monteiro foi contratado para prestar serviço junto ao  Estado da Paraíba,
sem que houvesse a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse
público.

Com efeito, à fl. 97, a testemunha Júlio Ardiles Dias
Ferreira  consignou  “que  foi  contratado  de  forma  verbal  para  prestar  serviço  a
Estado da Paraíba, como monitor de informática na Escola Estadual José Lins do
Rego”...”que o autor trabalhava no período da tarde”.

Mais  adiante,  a  testemunha  José  Antônio  Carneiro
dos  Santos,  declarou  que  “tem  conhecimento  que  o  autor  foi  contratado  como
monitor  de  informática  para  restar  serviço  na  Escola  estadual  José  Lins  do
Rego”...”QUE o autor  e  o  depoente prestavam serviços  todos os dias  na referida
escola”...”que  o  autor  trabalhava  a  noite  na  escola”...”que  confirma  que  o  autor
prestou serviços na escola”, fl. 98.

Nessa senda, 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:
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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
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.

Na hipótese, como bem ressaltou o magistrado a quo,
“essa  a  situação  dos  presentes  autos,  pois  houve  a  comprovação  dos  serviços
prestados,  embora  de  forma que  não  obedeceu  ao  figurino  legal,  mas,  mesmo
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assim, a remuneração é devida”, fl.  110. À luz dessas considerações,  vê-se que a
sentença merece ser mantida.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
RECURSO.

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.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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