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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação  Cível,  Remessa  Necessária  e  Recurso  Adesivo  Nº  0001812-
52.2011.815.0211 — 3ª Vara de Itaporanga.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Damião Miguel de Lima.
Advogado : João Ferreira Neto (OAB/PB 5952).
Apelado :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Delosmar
Mendonça Júnior
Recorrente : Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Delosmar
Mendonça Júnior
Recorrido : Damião Miguel de Lima.
Advogado : João Ferreira Neto (OAB/PB 5952).
REMETENTE : Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itaporanga.

APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  NECESSÁRIA  E
RECURSO  ADESIVO  —  COBRANÇA  — SERVIDOR
PÚBLICO  — CONTRATAÇÃO  NULA  — FGTS  —
PAGAMENTO  DEVIDO  — PRESCRIÇÃO
TRINTENÁRIA  — DESPROVIMENTO DO APELO,  DA
REMESSA E DO RECURSO ADESIVO.

–  “AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  PEDIDO  DE
PAGAMENTO  DE  SALÁRIO  RETIDO,  FÉRIAS,  13º  SALÁRIO  E
FGTS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS  E  DO  FGTS  NÃO  RECOLHIDO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  (…)  DIREITO  AO
RECEBIMENTO DOS  SALDOS  DE SALÁRIO  E  DO  FGTS  NÃO
DEPOSITADO.  (…)  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  recente
julgamento do RE nº. 765.320/MG, em sede de Repercussão Geral,
uniformizando  o  entendimento  sobre  a  matéria,  decidiu  que  o
agente público cujo contrato temporário tenha sido declarado nulo
possui direito ao recebimento do saldo de salário convencionado e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, nos termos do art.  19-A da Lei 8.036/90. 3. O
Superior  Tribunal  de  Justiça  se  adequou  ao  entendimento  do
Supremo  Tribunal  Federal  que,  no  julgamento  do  ARE  nº.
709.212/DF, com Acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015,
decidiu  que  o  exercício  da  pretensão  de  cobrança  dos  valores
devidos ao FGTS deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos,
conforme disposto no art. 7º, XXIX, da CF, atribuindo, entretanto,
efeitos  prospectivos  à  Decisão,  para  garantir  que  o  prazo
prescricional  cujo  curso  se  iniciou  antes  do  referido  julgamento
permaneça  trintenário,  nos  termos  do  art.  23,  §5º,  da  Lei  nº.



8.036/90.” (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003383420148150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 12-12-
2016).”

Vistos e etc.,

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível interposta
por Damião Miguel de Lima em face de sentença de fls. 170/179, proferida pelo Juízo
da  3ª Vara da Comarca de Itaporanga, nos autos da  Ação de Cobrança proposta  em
desfavor do Estado da Paraíba. 

Na sentença, o Juízo “a quo”, julgou parcialmente procedente o
pedido dos autos, declarando nulo o contrato do promovente firmado junto ao Estado da
Paraíba, por ausência de concurso público prévio, e condenou o promovido a efetivar o
depósito  do  FGTS,  no  período  laborado,  cujos  valores  devem  ser  apurados  em
liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação e
correção monetária, pelo INPC, a partir do inadimplemento. Honorários arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, para cada litigante, tendo em
vista  a  sucumbência  recíproca,  suspendendo-se  o  montante  da  parte  autora,  ante  a
concessão da justiça gratuita.

Irresignado,  o  autor  interpôs  apelação  cível  de  fls.  181/190,
alega  que  a  sentença  merece  reforma,  pleiteando  a  diferença  salarial  do  período
trabalhado, o pagamento das férias simples acrescidas do terço, bem como das férias em
dobro,  também acrescidas  do  terço  constitucional;  FGTS  e  multa  de  50% sobre  o
período trabalhado; pagamento dos salários não pagos de maio, junho e julho de 2009;
13ºs  salários  e  diferenças  não  recebidas  durante  o  contrato;  comprovação  de
regularização junto  ao INSS e inscrição no PASEP e condenação do promovido ao
pagamento  de honorários  advocatícios  arbitrados  em 20% (vinte  por  cento)  sobre o
valor da condenação.

Por sua vez, o Estado da Paraíba interpôs Recurso Adesivo de
fls.  194/205,  aduzindo  que  em caso  de  contratação  nula,  o  servidor  só  faz  jus  ao
pagamento de saldo de salários, se houver, não havendo que se falar em percepção de
FGTS e multa. Por fim, requer, acaso seja reconhecido o direito à percepção do FGTS,
que se reconheça a prescrição quinquenal.

Não foram apresentadas contrarrazões  aos recursos,  conforme
certidão de fl. 207.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não opinou
sobre o mérito recursal (fls. 214/216). 

É o Relatório.

Decido.

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta



salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço, de ofício, da remessa oficial.

No  caso  em  exame,  o  autor  Damião  Miguel  de  Lima  foi
contratado em 18/09/1988 e dispensado em janeiro de 2011 para prestar serviços em
caráter temporário ao Estado da Paraíba, exercendo a função de Auxiliar Pró-tempore na
cidade de Itaporanga/PB. 

Na sentença, o Juízo “a quo”, julgou parcialmente procedente o
pedido dos autos, declarando nulo o contrato do promovente firmado junto ao Estado da
Paraíba, por ausência de concurso público prévio, e condenou o promovido a efetivar o
depósito  do  FGTS,  no  período  laborado,  cujos  valores  devem  ser  apurados  em
liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação e
correção monetária, pelo INPC, a partir do inadimplemento. 

O autor  interpôs  apelação  cível  de  fls.  181/190,  pleiteando a
diferença salarial do período trabalhado, o pagamento das férias simples acrescidas do
terço, bem como das férias em dobro, também acrescidas do terço constitucional; FGTS
e multa de 50% sobre o período trabalhado; pagamento dos salários não pagos de maio,
junho e julho  de 2009;  13ºs  salários  e  diferenças  não recebidas  durante  o contrato;
comprovação de regularização junto ao INSS e inscrição no PASEP e condenação do
promovido  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  arbitrados  em 20% (vinte  por
cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o Estado da Paraíba interpôs Recurso Adesivo de
fls.  194/205,  aduzindo  que  em caso  de  contratação  nula,  o  servidor  só  faz  jus  ao
pagamento de saldo de salários, se houver, não havendo que se falar em percepção de
FGTS e multa. Por fim, requer, acaso seja reconhecido o direito à percepção do FGTS,
que se reconheça a prescrição quinquenal.

Pois bem. 

A  sentença  deve  ser  mantida,  não  assistindo  razão  aos
insurgentes.

No caso dos autos, o autor foi contratado como prestador de
serviços,  sem  a  realização  de  concurso  público  prévio,  e  seu  contrato  foi
sucessivamente prorrogado. Por isso, tal contratação é nula. Ao se reconhecer a
nulidade do contrato,  não significa  que o prestador de serviço  não faça jus  ao
recebimento de algumas verbas, sob pena de enriquecimento ilícito. Contudo, tais
verbas são restritas a saldo de salário (se houver) e depósito do FGTS.

A matéria  foi  alvo  de  repercussão  geral,  cujo instituto  foi
inaugurado pela lei federal nº 11.418/06, que acrescentou o art. 543-B ao Código de
Processo Civil de 1973 (art. 1.039 do CPC/2015), que assim dispõe, in verbis: 

“Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada
nos  termos  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,
observado o disposto neste artigo. 
§  1º  Caberá  ao  Tribunal  de  origem  selecionar  um  ou  mais  recursos
representativos  da  controvérsia  e  encaminhá-los  ao  Supremo  Tribunal



Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte.
§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados
considerar-se-ão automaticamente não admitidos. 
§ 3º Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados
serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas
Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. 
§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal
Federal,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  cassar  ou  reformar,
liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 
§ 5º O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as
atribuições dos Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise da
repercussão geral.” 

Assim, tendo em vista a ausência de concurso público prévio à
contratação do apelante, seu contrato, que não possui natureza de excepcional interesse
público, sucessivas vezes prorrogado, é nulo de pleno direito, por ofender o art. 37 da
CF, como decidiu o juízo de primeiro grau.

Ora,  em  relação  à  nulidade  de  contratação,  reconhecida  na
sentença, a Corte Suprema, em decisão plenária com repercussão geral, no julgamento
do  Recurso  Extraordinário  nº  705.140-RS,  relatado  pelo  Ministro  Teori  Zavascki,
julgado em 28.08.2014, fixou a tese de que os contratos de trabalho celebrados pela
administração pública, fora das hipóteses legais possuem uma nulidade qualificada, não
gerando direitos sociais  previstos  do art.  7º  e  art.  39,  §  3º  da Constituição Federal,
excetuando apenas  os  valores  correspondentes  ao  salário  pelos  dias  trabalhados e  o
resgate do valor correspondente ao FGTS. 

Segue o julgado paradigma:

“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 DJe-217  DIVULG 04-11-2014
PUBLIC 05-11-2014).” 

Esta Corte de Justiça corrobora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS EM
ATRASO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA EDILIDADE CAPAZ DE IMPEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR O
DIREITO PLEITEADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA MUNICIPALIDADE.



DESPROVIMENTO  DO  APELO.  REMESSA  OFICIAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.  SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA
Nº  490  DO  STJ.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FGTS DO PERÍODO TRABALHADO E SALDO DE
SALÁRIO.  MATÉRIA  SUBMETIDA  AO  INSTITUTO  DA
REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE DO ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC.
ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO COM RELAÇÃO AO SALDO
DE  SALÁRIO  E  FGTS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. 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 nº 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  DJe-217  DIVULG  04-11-2014
PUBLIC 05-11-2014). (TJPB; APL 0000249-39.2015.815.0031; Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá
Benevides; DJPB 19/05/2017; Pág. 13) 

No caso em apreço, a contratação da parte autora, para exercer a
função de  Auxiliar Pro-tempore, não se enquadra em nenhuma das duas exceções e,
por isso, é eivada de nulidade, nos termos do §2º do art. 37 da Carta Magna que dispõe:
“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”. 

Desta feita, correto o reconhecimento da nulidade do contrato
pelo  juízo  a  quo.  Contudo,  conforme  mencionado  acima,  a nulidade  contratual
permite apenas o pagamento de saldo de salários e FGTS, de modo que das verbas
reconhecidas na sentença, apenas o FGTS subsistirá. Logo, o apelante não faz jus aos
demais pleitos requeridos na inicial e no apelo, tendo em vista a nulidade do contrato.

Contudo,  quanto  aos  salários  de  maio  a  junho  de  2009,
apontados no recurso apelatório, além de não constar tal requerimento na petição inicial,
cuidando-se, pois, de inovação recursal, vê-se do CNIS acostado à fl. 21 pelo próprio
apelante que tais salários foram devidamente pagos, não havendo o que se cobrar.

No tocante ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça
adequou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do
ARE  nº.  709.212/DF,  decidindo  que  essa  pretensão  deve  respeitar  a  prescrição
quinquenal, atribuindo, entretanto, efeitos prospectivos à Decisão, para garantir que o
prazo iniciado antes do referido julgamento (18 de fevereiro de 2015), permaneça de
trinta anos, nos termos do art. 23, §5º, da Lei nº. 8.036/90.

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 Carta

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20543&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart543


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). 

A presente Ação foi ajuizada no dia 17/03/2011 (fls. 02), ou seja,
antes da modulação dos efeitos, motivo pelo qual o prazo da prescrição deve ser de 30
(trinta) anos. 

Face  ao  exposto,  nos  termos  do art.  932,  IV,  “b”  do  NCPC,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, À REMESSA E AO RECURSO
ADESIVO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 02 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
    Relator


