
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO   MONOCRÁTICA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL nº 0022380-83.2013.815.2001 –
4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Igor de Rasalmeida
Dantas.
Apelado : Rosa de Lourdes Gomes da Costa.
Defensor : Maria Madalena Abrantes Silva.
Remetente : Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
CONTRATO  TEMPORÁRIO.  RENOVAÇÕES
SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.  MODIFICAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO.

–   “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 nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”

Vistos etc.

Trata-se de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível em  face  da
sentença de fls. 49/58, proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por Rosa de
Lourdes Gomes da Costa, julgando parcialmente procedente o pedido para determinar
ao  promovido  que  proceda  com  o  pagamento  dos  valores  referentes  às  férias  não
gozadas e os respectivos terços constitucionais, compreendidos nos últimos cinco anos
que antecedem o ajuizamento da demanda, bem como para determinar o pagamento dos
valores  correspondentes  ao  depósito  do  FGTS  durante  o  período  compreendido  no
quinquênio anterior à propositura da ação, acrescido de correção monetária e juros na
forma do  art.1º-F  da  Lei  nº  9494/97,  desde  a  citação.  Reconhecida  a  sucumbência
recíproca, para condenar o autor em 30% das custas processuais e o réu a 70%. 

Irresignado, o Estado da Paraíba apresentou apelação alegando a
nulidade da contratação da promovente, o que autoriza apenas o pagamento do saldo de
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salários, que não há no caso em tela, razão pela qual deve ser julgado improcedente o
pedido exordial (fls. 60/67).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 70.
 
A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  77/79,  apenas

opina pelo prosseguimento da apelação, sem manifestação de mérito, porquanto ausente
interesse que recomende a sua intervenção.

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 da remessa oficial.

Considerando que os fundamentos dos recursos de apelação e da
remessa necessária são semelhantes, convém analisá-los conjuntamente:

Da Remessa Necessária e da Apelação Cível.

Alega a promovente que foi contratada precariamente em 1985
para exercer a função de Auxiliar  de Administração I, com lotação na Secretaria de
Educação, sendo afastada de suas atividades em fevereiro de 2013 (fl.14). 

No caso em tela, não obstante o Estado da Paraíba tenha arguido
a nulidade da contratação, tal entendimento já havia sido acolhido pelo magistrado  a
quo na sentença recorrida. 

No tocante à alegada impossibilidade de pagamento do FGTS
em favor da promovente, é fato que não assiste razão ao recorrente (Estado da
Paraíba) neste ponto, haja vista que é entendimento assente que o contrato temporário
declarado nulo autoriza o pagamento de saldo de salários e FGTS. 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE  nº
765.320/MG,  em  sede  de  Repercussão  Geral,  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. 

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE
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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  765320  RG,  Relator(a):  Min.
TEORI  ZAVASCKI,  julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-203
DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) 

Esta Corte, em caso análogo, decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ESTADO DA
PARAÍBA.  PROCEDÊNCIA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
CONTRATO  NULO.  FGTS  -  FUNDO  DE  GARANTIA  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM NESTE ASPECTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DIREITO DEVIDO APENAS NOS CINCO ANOS
QUE  ANTECEDERAM  O  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.
RECONHECIMENTO.  PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso  Extraordinário  nº
596.478/RR,  sob  o  regime  de  repercussão  geral,  na  hipótese  de
admissão de pessoal pela Administração Pública sem a realização de
concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do  FGTS  -  Fundo  de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço. 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.  Consoante  recente
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o  prazo  prescricional,
para a cobrança dos recolhimentos do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo  de  Serviço,  é  quinquenal.  (Apelação  nº  0011735-
52.2013.815.0011, 4ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho. DJe 19.04.2018) 
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Dessa forma, apesar de não ser regra a concessão do FGTS aos
agentes públicos sujeitos ao regime jurídico-administrativo, tal direito é extensivo aos
contratados  temporariamente  cuja  contratação  for  declarada  nula,  conforme
entendimento firmado pelo STF. 

No caso  dos  autos,  verifica-se  da  documentação colacionada,
que a autora foi contratada sem que houvesse a justificativa de necessidade temporária
de  excepcional  interesse  público,  o  que  torna  seu  contrato  nulo,  haja  vista  a
inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à matéria, dessa forma, devidos
os depósitos referentes ao FGTS.

Com efeito, deve ser excluída da condenação do promovido as
verbas  referentes  às  férias  não  gozadas  e  os  respectivos  terços  constitucionais,
porquanto  o  entendimento  jurisprudencial  firmado  autoriza  o  pagamento  apenas  de
saldo de salário pelos dias trabalhados e FGTS, inexistindo saldo de salários, cabível
apenas os depósitos do FGTS. 

Em relação aos juros e à correção monetária, também deve ser
feita a retificação no sentido de que não é aplicável o art.1º-F da Lei nº 9.494/97 em
todo o período, mas apenas até 25/03/2015, a partir de quando a atualização deve ser
feita com base no IPCA-E.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  REINTEGRAÇÃO
DE SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS. EFEITOS FINANCEIROS
RETROATIVOS.  CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO
DAS REMUNERAÇÕES CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE
OS  SERVIDORES  ESTIVERAM  ILEGALMENTE  AFASTADOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO  DO  ÍNDICE  E  DO  TERMO  INICIAL.
APLICAÇÃO DO INPC ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI
Nº  9.494/97.  ÍNDICE  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS PARA O DIA 25.03.2015.  UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DA MODULAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO
DO MARCO INICIAL. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (…) 2. Por
força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais deve
ser corrigida desde que cada parcela passou a ser devida, pelo INPC, até
o advento da Lei nº 11.960/09, quando incidirá o índice da caderneta de
poupança até 25.03.2015, data da modulação dos efeitos daquela decisão,
momento em que será aplicado o IPCA-E. 3. O marco inicial dos juros de
mora ocorre a partir da citação, nos termos do art. 219, do CPC de 1973,
cujo correspondente no CPC de 2015 é o art. 2.401, porquanto é o momento
em que o devedor é constituído em mora. (Reexame Necessário nº 0001238-
30.2009.815.0201,  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 09.08.2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  Remessa  necessária  e  apelação  cível.  Ação  de
cobrança c/c danos materiais e obrigação de fazer contra Município. Pedido
julgado  procedente.  Remessa  conhecida  de  ofício.  Implantação  em
contracheque de servidor e restituição pecuniária pretérita de verba. Arguição
de prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal. Rejeição. Adicional
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por tempo de serviço, na modalidade quinquênios. Previsão legal no art. 57
da  Lei  Orgânica  Municipal  e  art.  75,  §  1º,  do  Estatuto  dos  Servidores
Públicos  do  Município.  Implantação  do  referido  adicional  e  pagamento
devidos. Manutenção da sentença. Juros moratórios e correção monetária em
face da fazenda Pública. Incidência do  art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com
redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. Observância da modulação
dos  efeitos  das  ADI’s  4.357  e  4.425.  Remessa  conhecida,  de  ofício,  e
parcialmente  provida  e  apelo  desprovido.  Verifica-se  a  necessidade  de
reexame necessário pelo órgão ad quem, nos termos do art. 496 do Código de
Processo Civil de 2015, por se tratar de sentença que reconhece, além de
obrigação de restituição pecuniária pretérita, a implantação no contracheque
de  servidor  público  de  determinada  verba;  -  Tratando-se  de  pedido  de
pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço, que se renovam
a cada mês, a prescrição atingirá, tão somente, a pretensão ao recebimento
das prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação; -
A Lei Orgânica do Município de Juazeirinho, datada de 5 de abril de 1990,
garante aos servidores públicos municipais, em seu artigo 57, o percebimento
do  adicional  por  tempo  de  serviço;  -  O  adicional  por  tempo  de  serviço,
quinquênio, está previsto no art. 75, § 1º, da Lei Municipal nº 246/1997, que
trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juazeirinho e será
devido no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo
efetivo,  sendo devido  a  partir  do  dia  imediato  àquele  em que  o  servidor
completar o tempo de serviço exigido; - Conforme decidido pelo STF nas
ADIs nºs 4.357 e 4.425, bem como no RE nº 870947, apreciado sob o
regime de repercussão geral, as verbas oriundas de relação jurídica não
tributária, como é o caso dos autos, que trata de numerários de natureza
remuneratória, devem sofrer a incidência de juros de mora, a partir da
citação, mediante a aplicação do índice da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, bem como devem ser corrigidas monetariamente, desde cada
pagamento feito a menor, utilizando-se o índice do  art. 1º-F da Lei nº
9.494/97  até  25.03.15,  data  após  a  qual  deve  ser  aplicado  o  IPCA-E.
(Apelação  nº  0001045-73.2015.815.0631,  2ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.
Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 06.02.2018)

Pelo  exposto,  nos  termos  do art.  932,  V,  “b” do  CPC,  DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA  para  afastar  da  condenação  verbas
referentes às férias não gozadas e aos terços constitucionais, bem como para determinar
a incidência do art.1º-F da lei 9.494/97, até 25/03/2015, a partir de quando deve incidir
o  IPCA-E,  mantendo  a  sentença  nos  demais  termos.  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO. 

P.I.

João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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