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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA
RELACIONADA  AOS  RECURSOS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA
308.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATADO  SEM
CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II,
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS.  LEVANTAMENTO DO
SALDO DE SALÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE.
EXONERAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  GARANTIA
DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, INCISO
XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E ART. 10,
INCISO  II,  B,  DO  ADCT.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  N.º  705140  RG/RS.
RETRATAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

- Conforme o entendimento do STF no Recurso
Extraordinário  nº  705.140,  tramitado no regime de
recursos  repetitivos  (543-B,  CPC),  são  nulas  as
contratações de pessoal pela Administração Pública
sem  a  observância  das  normas  referentes  à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público, não gerando nenhum efeito jurídico válido, a
não ser o direito à percepção dos salários referentes
ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da
Lei  nº  8.036/90,  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço – FGTS”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE O APELO, nos termos
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do voro do Relator e da certidão de julgamento de fl.125.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da

Paraíba  contra  Acórdão  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  que  nos

autos da Apelação Cível, desproveu o Apelo, mantendo inalterada a Sentença

combatida. 

Realizando o juízo de admissibilidade recursal, a Presidência

da Corte constatou possível similitude fática e jurídica entre o presente Recurso

e o paradigma, matéria julgada em sede de repercussão geral pelo Supremo

Tribunal Federal (RE 705140 RG/RS – Tema 308). 

É o relatório. 

VOTO

A matéria  não comporta  delongas,  visto  tratar-se de simples

subsunção do fato a norma do art. 1.030, II, do CPC, que prescreve:

Art.  1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal,  o  recorrido  será  intimado  para  apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze)  dias,  findo o qual  os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(…)
II  –  encaminhar  o  processo  ao  órgão  julgador  para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido
divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso,
nos  regimes  de  repercussão  geral  ou  de  recursos
repetitivos; (grifo nosso)
(...)

Conforme é  de fácil  percepção,  o  Acórdão de fls.  89/91,  de

minha Relatoria, desproveu o Apelo, mantendo assim a condenação ao terço

constitucional de férias e aos salários de junho/2010 a fevereiro/2011, diante da

estabilidade provisória,  hipótese do art. 37, IX, da CF. No entanto, o STF, no

julgamento  do  RE  n.  705140  RG/RS,  firmou,  em  parte,  entendimento  em

sentido contrário, nos seguintes termos:
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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. 

Desta forma, é de fácil percepção que o Supremo Tribunal de

Justiça considerou que não há que se falar nas demais verbas, apenas o direito

ao  recebimento  dos  depósitos  do  FGTS  e  saldo  de  salário,  sendo  uma

contraprestação mínima para garantir os princípios da dignidade humana e do

valor social do trabalho.

Assim, a despeito da irregularidade da contratação, encontra-se

pacífico na Corte Suprema e neste Tribunal o entendimento de que a Autora faz

jus aos valores correspondentes ao saldo de salário.

É que, conforme interativa jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal, gestante servidora pública ou empregada —  qualquer que seja o

regime jurídico aplicável, mesmo ocupante de cargo em comissão, exercente

de função de confiança, contratada por prazo determinado, o que abarca a

hipótese do art. 37, IX, da CF, ou admitida a título precário —  tem direito

público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado

fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e à

licença-maternidade (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º). 

Em sobrevindo, contudo, no referido período, dispensa

arbitrária ou sem justa causa de que resulte extinção do vínculo jurídico, há
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direito à indenização correspondente aos valores que seriam recebidos até

cinco meses após o parto, caso incorresse tal dispensa. (RE 634093 AgR, Rel.

Min. Celso de Mello, 2ª T/STF, j. 22/11/2011).

Dado  o  exposto,  RETRATO-ME  DO  ENTENDIMENTO

FIRMADO NO ACÓRDÃO ANALISADO, PARA PROVER PARCIALMENTE O

APELO, apenas deixando de condenar o Apelante no terço constitucional

de férias. 

É o voto. 

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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