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Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral. 

Apelada: Maria José Félix - Adv.: João Ferreira Neto (OAB-PB 5.952). 

Remetente: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel.

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  –  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE  DO  APELO.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO  -  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO
DE SALDO DE SALÁRIO NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
E  AS  PARCELAS  DO  FGTS  NO  PERÍODO  01  DE
SETEMBRO DE  1988  A  01  DE  AGOSTO  DE  2009.  –
SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO –
SUCESSIVAS  CONTRATAÇÕES  TEMPORÁRIAS
-CONTRATOS NULOS DE PLENO DIREITO– DIREITO AO
RECEBIMENTO  DO  SALDO  DE  SALÁRIO  E  DAS
PARCELAS  DO  FGTS  PELO  PERÍODO  TRABALHADO
ACIMA  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL -  RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NºS.   RE
705.140/RS, RE 596.478/RR E RE 765.320 MG (TEMAS

308,  191  E 916) –  PRESCRIÇÃO  TRINTENÁRIA  NO
CASO,  DE  ACORDO  COM  A  MODULAÇÃO
ESTABELECIDA NO RECURSO REPETITIVO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO  GERAL  DO  STF,  TEMA  608  DO  STF,
ARE709.212. - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS -
DECISÃO MONOCRÁTICA – APLICAÇÃO DO ART. 932,
IV, “B”, DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E
DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  APELO  E  DA
REMESSA NECESSÁRIA. 

Vistos, etc.
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Trata-se de  REMESSA OFICIAL e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado da Paraíba hostilizando a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel (fls.234/236), nos autos
da  Ação  de  Cobrança  promovida  por  Maria  José  Félix contra  o  ora
Apelante.

O Magistrado de primeiro grau julgou procedente em
parte o pedido, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento de saldo
de salário e FGTS no período de (01 de setembro de 1988 a 01 de agosto
de 2009). 

Inconformado,  o  Estado/Apelante  aduz,  em  suas
razões recursais (fls. 240/244), que não houve nulidade do contrato da
prestação de serviço do servidor com o Estado, além de que o contrato
temporário foi legal, não fazendo jus a apelada a percepção de nenhuma
verba  trabalhista.  Alternativamente,  caso  seja  mantida  a  condenação,
pugna que atente-se para a prescrição quinquenal.    

Em contrarrazões, a parte Apelada levanta a preliminar
de  intempestividade  do  apelo,  no  mérito,  pugna  pela  manutenção  da
sentença (fls.246/254).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
lançou parecer, contudo sem opinar sobre o feito, por entender ausente o
interesse público que legitime sua intervenção (fls.260/261). 

É o relatório.

DECIDO

Preliminar de Intempestividade do Apelo

Sustenta a Apelada que o Recurso Apelatório do Estado
da Paraíba encontra-se eivado do vício da intempestividade. 

Compulsando os autos, verifica-se que Estado fez carga
dos autos em 02.02.2017, conforme fl. 239v e protocolizou o recurso em
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21.02.2017, conforme percebe-se à fl.240, portanto dentro do prazo de
30 dias, previsto para a Fazenda Pública, de acordo com o que preceitua o
art. 183,§1º, do CPC/2015.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.  

Mérito

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos
recursais e passo a analisá-lo em conjunto com a Remessa Oficial.

a  prescrição  analisarei  ao  final,  em  conjunto  com  o
mérito. 

No  caso,  trata-se  de  servidora,  lotada  no  cargo  de
professora da rede estadual, no período de 01 de setembro de 1988 a 1º
de  agosto  de  2009,  sem  prévio  concurso  público,  sob  alegação  de
contratação temporária para excepcional interesse público. 

A  matéria  em  questão,  já  foi  apreciada  pela  Corte
Suprema em sede de recursos repetitivos, pois trata-se de prorrogação de
contrato temporário por longos anos, em nítida burla ao Concurso Público,
sendo nulo de pleno direito.

A  sentença  julgou  procedente  o  pedido,  em  plena
consonância com os arestos decididos em sede de repercussão geral pelo
STF, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento de saldo de salário e
FGTS no período de (01 de setembro de 1988 a 01 de agosto de 2009). 

Nesse  norte,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  RE
705.140/RS, RE 596.478/RR e RE 765.320/MG (Temas 308, 191 e
916)respectivamente,  em  sede  de  recursos  repetitivos,  firmou
entendimento no sentido de que as  contratações pela Administração
Pública sem a 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, aos depósitos no Fundo de
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Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,  inclusive  para  os
servidores temporários. 

Eis  o  entendimento  da  Corte  Suprema acerca  das
repercussões:

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,  DJe-040 DIVULG 28-
02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-
00068)

Ementa:  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
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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).  

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO
POR  TEMPO  DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE
658.026,  REL.  MIN.  DIAS  TOFFOLI,  DJE  DE
31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS
JURÍDICOS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS
REFERENTES  AO  PERÍODO  TRABALHADO  E,  NOS
TERMOS  DO  ART.  19-A  DA  LEI  8.036/1990,  AO
LEVANTAMENTO  DOS  DEPÓSITOS  EFETUADOS  NO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.  Reafirma-se,  para  fins  de  repercussão  geral,  a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de  que  a  contratação  por  tempo  determinado  para
atendimento de necessidade temporária de excepcional
interesse público realizada em desconformidade com os
preceitos do art.  37,  IX, da Constituição Federal  não
gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
servidores  contratados,  com  exceção  do  direito  à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e,  nos  termos  do  art.  19-A  da  Lei  8.036/1990,  ao
levantamento  dos  depósitos  efetuados  no  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS.  2.  Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, com o
reconhecimento  da  repercussão  geral  do  tema  e  a
reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765.320 - Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI DATA
DE  PUBLICAÇÃO DJE  23/09/2016  ATA  Nº  29/2016  -
DJE nº 203, divulgado em 22/09/2016).  
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Veja-se mais esse julgado do STF: 

EMENTA  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  NULIDADE.
FUNDO DE  GARANTIA  POR  TEMPO DE  SERVIÇO
(FGTS). DIREITO  AOS  DEPÓSITOS.  DECISÃO
RECORRIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
APLICAÇÃO  DO  ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO
NOS TEMAS 191,  308 E  916.  AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da
Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada,  divergiu  da  jurisprudência  firmada  pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob
a sistemática da repercussão geral dos Temas 191, 308
e  916  (RE  596.478/RR,  RE  705.140/RS  e  RE
765.320/MG). 2. As razões do agravo regimental não se
mostram  aptas  a  infirmar  os  fundamentos  que
lastrearam a decisão  agravada.  3.  Agravo  regimental
conhecido e não provido.
(RE  761083  AgR,  Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER,
Primeira  Turma,  julgado  em  02/12/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-
12-2016).

No tocante ao prazo prescricional, cumpre ressaltar que
o STJ vem aplicando o entendimento do ARE 709.212 para os casos em
que a Fazenda Pública figure como parte:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.
NULIDADE  DE  CONTRATO  POR  AUSÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  AO  LEVANTAMENTO
DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. 1. O Superior Tribunal de
Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o
reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da
Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE
596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de
28.02.2013),  reconheceu  serem  "extensíveis  aos
servidores contratados por prazo determinado (CF, art.
37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da
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Carta  Política,  inclusive  o  FGTS,  desde  que  ocorram
sucessivas  renovações  do  contrato"  (RE-AgR
752.206/MG,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJe  de
29.10.2013). [...]  3.  O termo inicial  da prescrição
deve observar o disposto no julgamento do ARE
709.212, em repercussão geral, qual seja, "para
aqueles  cujo  termo  inicial  da  prescrição  ocorra
após  a  data  do  presente  julgamento,  aplica-se,
desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para  os  casos  em  que  o  prazo  prescricional  já
esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:
30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a
partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: 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). 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp
1606616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016).

No mesmo norte, cite-se trecho de decisão do STJ:

“O  Superior  Tribunal  de  Justiça  realinhou  sua
jurisprudência  para  acompanhar  o  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento
da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
sob  o  regime da  repercussão  geral  (RE  596.478/RR,
Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013),
reconheceu  serem  'extensíveis  aos  servidores
contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso
IX)  os  direitos  sociais  previstos  no  art.  7º  da  Carta
Política,  inclusive  o  FGTS,  desde  que  ocorram
sucessivas  renovações  do  contrato'  (RE-AgR
752.206/MG,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJe  de
29.10.2013)
(…)
Saliente-se que o termo inicial da prescrição deve
observar  o  disposto  no  julgamento  do  ARE
709.212,  em  repercussão  geral,  qual  seja,  'para
aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a
data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o
prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em
que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se
o que ocorrer  primeiro:  30 anos,  contados do termo
inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão'.
(…)
Diante  do  exposto,  dou  provimento  ao  Recurso
Especial, nos termos da fundamentação acima.” (REsp
1606616/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
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SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/08/2016,  DJe
09/09/2016).

A modulação do ARE 709.212 menciona:

“A  modulação  que  se  propõe  consiste  em  atribuir  à
presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa
forma,  para  aqueles  cujo  termo  inicial  da  prescrição
ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se,
desde logo,  o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para  os  casos  em  que  o  prazo  prescricional  já
esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:
30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a
partir desta decisão. Assim se, na presente data,
já  tenham  transcorrido  27  anos  do  prazo
prescricional, bastarão mais 3 anos para que se
opere  a  prescrição,  com base na  jurisprudência
desta Corte até então vigente. Por outro lado, se
na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos
do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo
prazo de 5 anos,  a  contar  da data  do presente
julgamento.” (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).

Assim,  analisando  a  supramencionada  modulação  e
tendo  em  vista  que  a  decisão  condenou  o  Estado  da  Paraíba  ao
pagamento do FGTS no período de (01 de setembro de 1988 a 01 de
agosto de 2009), percebe-se que o juiz de primeiro grau considerou a
prescrição trintenária ao caso. 

Desse modo, contabilizando que na data da publicação
da modulação do acórdão paradigma, ARE 709.212, TEMA 608, foi em 19
de fevereiro de 2015, havia se passado 27 anos aproximadamente da data
de início da relação contratual até o julgamento do acórdão paradigmático,
portanto  sendo  trintenária  a  prescrição,  conforme  estipulado  na
modulação supracitada.

Assim,  verifica-se  que  a  decisão  encontra-se  em
perfeita harmônia com os recursos repetitivos do STF, não havendo o que
se modificar. 

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de
intempestividade do apelo e a prejudicial de mérito prescrição quinquenal,
em  relação  ao  FGTS  e,  com  fundamento  no  art.  932,  IV,  “b”,  do
CPC/2015,  NEGO  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  AO  RECURSO
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OFICIAL e APELO, mantendo-se a sentença integralmente. 

Ante  a  sucumbência  recursal,  com  fulcro  no  art.
85,§11,  do  CPC/2015,  majoro  os  honorários  sucumbenciais  em  5%,
percentual este a ser acrescido ao que fora estipulado na sentença. 

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

P.I. 

Ricardo Vital de Almeida
R e l a t o r

05

                                                                                  9


	Vistos, etc.

