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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA,  EM  PARTE,  DO
PEDIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIDORA
CONTRATADA  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  SALDO  DE
SALÁRIO.  PAGAMENTO  DEVIDO.
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  DA
VERBA  REFERENTE  A  DEZEMBRO  DE  2012.
DECOTE.  DETERMINAÇÃO.  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO
AO  RECOLHIMENTO.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. CONSECTÁRIOS  LEGAIS  NOS
MOLDES  DA  LEI  Nº  11.960/2009. REFORMA
PARCIAL DO DECISUM.  PROVIMENTO PARCIAL
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DA REMESSA OFICIAL E DO APELO. 

- 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.

-  Havendo  prova  nos  autos  acerca  do  pagamento
relativo  ao  salário  de  dezembro  de  2012,  é  de  se
julgar improcedente o pedido neste ponto.

-  De acordo com o novo entendimento exarado pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  o  prazo  prescricional
para  percebimento  do  recolhimento  do  FGTS  -
Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço é  de 05
(cinco)  anos  e  não  mais  de  30  (trinta)  anos,  com
arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

- A correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados em consonância com a inteligência da Lei
nº 11.960/2009, conforme decidido na origem.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente a remessa oficial e o
apelo.

Rosângela de Almeida Ibiapino dos Santos ajuizou
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a vertente Ação de Cobrança, em face do Município de Campina Grande, alegando
ter sido contratada em setembro de 2007, para prestar serviços ao ente municipal, por
meio de contrato administrativo temporário que se prorrogou até janeiro de 2013,
não  tendo  a  demandada,  contudo,  realizado  o  pagamento  do  salário  integral  de
dezembro  de  2012,  janeiro  de  2013,  13º  salário  do  ano  de  2012,  13º  salário
proporcional  de  2013,  férias  proporcionais,  acrescida  do  respectivo  terço,
recolhimento  do  FGTS –  Fundo de  Garantia  por  Tempo de Serviço,  entre  outras
verbas.

Contestação  ofertada  pelo  Município  de  Campina
Grande, fls. 118/123, oportunidade em que rebate as alegações autoriais, pugnando,
ao final, pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação, fls. 128/132.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  152/155, julgou
procedente, em parte, a pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e do mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, nos termos
do  artigo  37,  caput,  e  incisos  IX,  da  Constituição
Federal,  declaro  nulo  o  contrato  de  trabalho
temporário celebrado entre as partes, para JULGAR
PROCEDENTE,  em  parte,  os  pedidos  formulados
por  ROSANGELA DE ALMEIDA IBIAPINO DOS
SANTOS,  na  forma  do  art.  487,  I  do  NCPC,
condenando  o  Município  de  Campina  Grande  a
proceder  com  as  anotações  e  baixa  a  CTPS,  bem
como procedendo com o pagamento  do salário  de
dezembro de 2012 e  16  dias  do mês de  janeiro  de
2013, recolhimento dos depósitos do FGTS, limitados
aos  últimos  05  anos,  com juros  de  0,5%  ao  mês  a
partir  da  citação,  incidindo  a  correção  monetária,
calculada com base no IPCA, a partir do ajuizamento
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da  presente  demanda,  indeferindo  os  demais
pedidos com base  nos  argumentos  acima traçados,
com base no RE 596.478 - Repercussão Geral.

Inconformado,  o Município  de  Campina  Grande
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  159/175, requerendo a reforma parcial da sentença,  por
alegar  que  não  houve  comprovação  de  que  a  autora  prestou  serviço  no  mês  de
janeiro de 2013, uma vez que o último dia do contrato de trabalho foi 31/12/2012,
sendo, portanto, impossível se falar em retribuição financeira. Afirma, outrossim, que
deve ser decotada da condenação o salário do mês de dezembro de 2012, por constar,
através da ficha financeira juntada aos autos, a comprovação de sua quitação. Por
último, aduz que deve ser afastado qualquer ônus à administração quanto ao FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, “já que a decisão do Supremo permite
apenas o saque dos valores já depositados pelo Município”, fl. 172. Alternativamente,
requer,  “seja  permitido  o  abatimento  dos  valores  já  depositados  a  esse  título,
aplicando  a  pena  de  litigância  de  má-fé  à  apelada,  por  ter  sacados  valores  em
30/06/2017 e 16/08/2017 e ter omitido esse fato, conforme extrato, em anexo, cobrando
valores já pagos”, fl. 175.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls.
182/192, rebatendo as assertivas recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento
do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  destaco que em  razão  das  questões
recursais se entrelaçarem, analisarei conjuntamente a apelação e a remessa oficial.
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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.

Analisando  os  presentes  autos,  observa-se  que
Rosângela de Almeida Ibiapino dos Santos afirma ter sido contratada para prestar
serviços ao Município de Campina Grande, tendo, entre setembro de 2007 e janeiro
de  2013,  como  agente  de  pesquisa,  cujo  trabalho  consistia,  principalmente,  no
Programa Bolsa Família, gerido pelo Município de Campina Grande.
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Percebe-se,  assim,  que  a  contratação  Rosângela  de
Almeida  Ibiapino  dos  Santos  foi  realizada  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. Ademais,  a parte autora permaneceu por mais de quatro anos prestando
serviços ao ente estatal, situação que também descaracteriza a excepcionalidade da
contratação e enseja a sua nulidade.

Em casos tais,  é  dizer,  quando resta configurada a
nulidade  da  contratação,  a  servidora  faz  jus  apenas  aos  salários  retidos  e  ao
depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

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   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
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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.

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369.

Nesse norte, esta Corte também vem decidindo:

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 -
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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.
-  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).
- "Em se tratando de ação de cobrança, compete ao
autor  provar  a  existência  da  relação  jurídica;  se  o
devedor  alega  ter  pago  a  dívida  cobrada,  deve
provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do
direito  perseguido"1.  Restando  demonstrado  o
vínculo e inexistindo provas desse pagamento, deve
o  Promovido  ser  compelido  ao  adimplemento  das
verbas cobradas.
(…)  (TJPB,  AC  nº  0025146-65.2013.815.0011,  Relª.
Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, J.
14/02/2018) – sublinhei.

In casu, afirma o Município de Campina Grande que
houve o pagamento do salário de dezembro de 2012, devendo, citada condenação ser
extirpada da sentença.

De  fato,  restou  devidamente  demonstrado  o
pagamento da citada verba por meio  do documento de fl.  124,  apresentado pelo
Município de Campina Grande,  o que viabiliza a modificação da sentença neste
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particular, pois a ficha financeira é apta a comprovar o adimplemento, porquanto se
trata de documento público, o qual goza de presunção de veracidade.

Quanto  a  remuneração de janeiro  de  2013,  alega  a
autora, em sua exordial, ter trabalhado até meados do citado mês, fato este que não
foi  desconstituído  pela  municipalidade,  pois  esta  não  trouxe  aos  autos  qualquer
documento que comprove a data do desligamento da servidora, deixando, assim de
cumprir o que reza o art. 373, II, do atual Código de Processo Civil.

No tocante ao depósito relativo ao FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, entendo não merecer reparo a decisão objurgada,
por ter  sido proferida em consonância com as decisões dos Tribunais  Superiores,
fazendo jus, a demandante, conforme decidido, aos recolhimentos do referido Fundo
de Garantia nos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, tendo em vista
o novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que
o  prazo  prescricional  para  percebimento  do  recolhimento  do  FGTS  -  Fundo  de
Garantia por Tempo de Serviço é de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos,
com arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Eis o dispositivo legal:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;

A propósito, julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Direito  do
trabalho.  Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço
(FGTS).  Cobrança  de  valores  não  pagos.  Prazo
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prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,
da constituição. Superação de entendimento anterior
sobre  prescrição  trintenária.  Inconstitucionalidade
dos  arts.  23,  §  5º,  da  Lei  nº  8.036/1990  e  55  do
regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto  nº
99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de
modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei nº
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com
efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar
Mendes; Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Portanto, à luz de tais entendimentos, verifica-se que,
na presente casuística, inexiste razão para o não recolhimento do FGTS – Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período dos serviços prestados pela
promovente, observando-se a prescrição quinquenal.

A Corte Superior, inclusive, editou, a Súmula nº 466,
em que consolidou o entendimento de que ”o titular da conta vinculada ao FGTS tem
o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho
por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

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 a sentença, com fulcro no art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

No mais, afirma a Edilidade que a autora omitiu o
fato  de ter  sacado valores  do FGTS – Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço,
devendo, desta feita, ser condenada, inclusive, em litigância de má-fé, porém, como
bem consignado nas contrarrazões recursais, fl. 191, apesar de “tais levantamentos
terem sido feitos, os saques ocorreram quando a ação já tinha sido até julgada, basta
observar que a sentença está datada de 20 de junho de 2017”. 
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Ratifico,  outrossim,  a  sucumbência  recíproca
reconhecida na origem.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  E  A  REMESSA  OFICIAL,  para  decotar  da
condenação apenas o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, em razão
do  Município  de  Campina  Grande  ter  demonstrado  o  efetivo  adimplemento,
ratificando no mais, o decisum em todos os seus termos.

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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