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PRELIMINAR  DE  DIALETICIDADE.
ATENDIMENTO. REJEIÇÃO.

-   A  Sentença  não  é  contrária  aos  elementos
contidos  nos  autos,  porque  a  fundamentação  e  o
dispositivo da Sentença ora recorrida guarda relação
com a  causa  de  pedir  e  ao  pedido,  não  havendo
malferindo a regra do art. 1.010, II do CPC.

-  Entendo atendido os requisitos preconizados no
art.  1.010,  II  do  CPC,  pois  a  Apelante  expôs  as
razões de fato e de direito que a levou a voltar-se
contra a Sentença no tocante à matéria suscitada.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  ROMPIMENTO  DO  VÍNCULO
CONTRATUAL  COM  A  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  REQUERIMENTO FORMULADO PELO
AUTOR/SERVIDOR  DE  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  CONTRATUAL.  SENTENÇA  PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
RAZÕES  QUE  ALUDEM  A  NECESSIDADE  DE
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  EM  RAZÃO  DA
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.  DECISÃO
EM  DESARMONIA  COM  O  PRECEDENTE
VINCULANTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º
705.140  E  RE  N.º  596.478.  SENTENÇA
REFORMADA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
HIPÓTESE DO ART. 1.011, I c/c 932, V, do CPC.
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PROVIMENTO DO RECURSO. 

- Analisando  o  caso  dos  autos  e  os
precedentes  citados,  vislumbro  que  a  Decisão  de
Primeiro Grau não se coaduna com os precedentes
vinculantes  citados,  considerando o  fato  de  que a
referida contratação é, flagrantemente, nula por não
obedecer a regra do concurso público para acesso
aos cargos da Administração Pública.

- A  Sentença  merece  reforma,  devendo  ser
declarado nulo o contrato mantido entre o Apelante e
o Município de Patos, visto a ausência de legalidade
na manutenção  do vínculo  funcional  entre  ambos,
fazendo  nascer,  desse  modo,  o  direito  quanto  ao
FGTS,  conforme  enuncia  o  precedente  vinculante
acima.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Carlos Antônio dos

Santos Lima, inconformado com a Sentença exarada pela Juíza da 4ª Vara da

Comarca de Patos que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por

Josefa Maria de Souza e Silva, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o

processo com resolução de mérito (fls. 126/129).

Em suas  razões  recursais,  o  Apelante  requer  a  reforma  da

Sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS

(fls. 131/132). 

Devidamente intimada,  a Apelada ofereceu as Contrarrazões

aduzindo, em preliminar, pela falta de dialeticidade do Recurso e, no mérito,

pela improcedência da ação.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar e, no mérito, não houve manifestação (fls. 158/165).

É o relatório.

DECIDO

Da preliminar de Dialeticidade
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O Apelado sustenta que o Recurso Apelatório não atendeu ao

Princípio da Dialeticidade. Referido Princípio, traduz a necessidade de a parte

descontente  com  o  provimento  judicial  interpor  o  seu  inconformismo  de

maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico e

conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à

Instância Recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

Com relação ao tema, pontifica Nelson Nery Junior, verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da
dialeticidade.  Segundo  este,  o  recurso  deverá  ser
dialético,  isto  é,  discursivo.  O  recorrente  deverá
declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.
Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede
recursal.

As razões do recurso são elementos indispensáveis
a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com
os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada  injusta  ou  ilegal,  é  necessária  a
apresentação das razões pelas quais se aponta  a
ilegalidade  ou  injustiça  da  referida  decisão
judicial.”(Teoria  Geral  dos  Recursos  –  Princípios
Fundamentais. Editora Revista dos Tribunais. 4   ed.
1997. p. 146/147).” 

In casu, todavia, entendo atendido os requisitos preconizado no

art. 1.010, II, do CPC, pois a Apelante expôs as razões de fato e de direito que

a levou a voltar-se contra a Sentença no tocante à matéria suscitada.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá:

II – a exposição do fato e do direito;

Assim, rejeito essa preliminar.

Mérito
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Inicialmente,  pontuo  que  as  controvérsias  veiculadas,  nesta

Demanda,  foram devolvidas a  esta  instância  recursal  por  meio  do Recurso

Voluntário e da Remessa Necessária, em virtude da condenação ser ilíquida,

autorizando a este Órgão a analisá-las de forma conjunta e mais ampla.

Extrai-se  do  caderno  processual  que  o  Autor  foi  contratado

junto ao Promovido, na função de Servente de Pedreiro, desde 04 de abril de

1987, requerendo o direito ao depósito de FGTS de todo o período laborado.

In  casu,  a  controvérsia  gira  em torno  do  direito  de  servidor

público,  investido  na  função  pública  de  maneira  precária,  que  pleiteia  a

nulidade contratual para o percebimento do FGTS.

A matéria já foi pacificada no âmbito no STF, sob a sistemática

da Repercussão Geral, nos autos do RE n.º 705.140, Relator para o Acórdão o

Ministro Teori Zavascki, bem como no RE n.º 596.478, Relator para o Acórdão

o Ministro Dias Toffoli, que restaram assim ementados: 

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). 
(…)
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) 

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
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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,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-040 DIVULG 28-02-
2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01  PP-00068)
(GRIFO NOSSO)

Assim, analisando o caso dos autos e os precedentes citados,

vislumbro  que  a  Decisão  de  Primeiro  Grau  não  se  coaduna  com  os

precedentes  vinculantes  citados,  considerando  o  fato  de  que  a  referida

contratação  (fls. 17/18)  é, flagrantemente, nula por não obedecer a regra do

concurso público para acesso aos cargos da Administração Pública. 

Além disso, no aludido julgamento não se fez nenhuma menção

de que o referido entendimento seria aplicado, tão somente, aos empregados

públicos  regidos  pela  CLT.  Inclusive,  houve  a  utilização  da  expressão

“prestador de serviço”, situação que muito se assemelha ao caso dos autos

(contracheque  e  demais  documentos),  conforme  se  pode  ver  do  seguinte

trecho “in verbis”

4. Não prosperam as teses do recurso.  O § 2º do art. 37 da
Constituição  -  que  comina  a  nulidade  das  contratações
estabelecidas com ofensa às normas de concurso público
e  prevê  punição  da  autoridade  responsável  -  constitui
referência  normativa  que  não  pode  ser  ignorada  na
avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas
entre  Administração  e  prestadores  de  serviços
ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o
Supremo  Tribunal  Federal  se  pronunciou  sobre  o  tema,
assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente
os  recrutamentos  feitos  à  margem  do  instituto  do  concurso
público.  São  inúmeros  os  precedentes  nesse  sentido  em
ambas as Turmas do Tribunal, dentre eles o AI 322524 AgR, 2ª
T., Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/12/2002; o AI 361878
AgR, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23/04/2004; o
AI 488991 AgR, 1ª T., Rel. Min. Eros Grau, DJ de 29/04/2005; o
AI 501901 AgR, 1ª T., Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 21/10/2005;
o AI 677753 AgR, 1ª T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
18/09/2009; e o AI 612687 AgR, 1ª T.,  Rel.  Min. Dias Toffoli,
DJe de 09/03/2011 

No mesmo sentido, não houve essa ressalva no RE nº 596.478,

de modo que o termo “empregado público” foi utilizado na forma “latu sensu”,
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para  enquadrar  toda forma de contratação declarada nula  por  ausência  de

prévia aprovação em Concurso Público. 

Todavia, muito embora sejam devidos os depósitos referentes

ao FGTS - Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço,  cabe registrar  que a

Demandante só faz “jus” aos recolhimentos respectivos aos últimos 05 (cinco)

anos laborados que antecederam o ajuizamento da Ação. 

Isso,  porque  o  novo  entendimento  exarado  pelo  Supremo

Tribunal Federal 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.  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho. Fundo de
garantia  por  tempo de serviço (FGTS).  Cobrança de valores
não pagos. Prazo 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  Apelação  Cível  nº  0003902-
80.2013.815.0011  7  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) 

Naquela  ocasião,  o  Ministro  Gilmar  Mendes  propôs  e  o

colegiado  acolheu,  por  maioria,  a  modulação  dos  efeitos  da  decisão,  nos

seguintes termos: 

“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
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GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-
02-2015). 

Assim, observando que no presente caso, o prazo prescricional

teve início a partir de outubro de 2010 (fl. 02) e como a data da Decisão do STF

ocorreu em 13.11.2014, aplica-se a prescrição quinquenal.

Sobre  o  tema,  o  TJPB,  já  vem  assim  se  posicionando,

conforme o seguinte julgado:

APELAÇÕES.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA
CUMULADA COM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER E  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  SERVIDOR  CONTRATADO
SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  VERBAS
DEVIDAS.  SALÁRIOS  RETIDOS  E  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART.
557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL ÀS  APELAÇÕES.  -  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.  -  Nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de
Processo  Civil,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso
desde que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  Vistos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00039028020138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,  j.  em
27-01-2016) 

Ademais,  em se  tratando  de  contrato  administrativo,  para  a

cobrança de contribuições de FGTS, como acima já foi dito, aplicável ao caso a

prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910, sendo devidas

apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação,

e não de todo período laborado. 

Deste  modo,  a  Sentença  merece  reforma,  devendo  ser

declarado nulo o contrato mantido entre o Apelante e o Município de Patos (fls.

16/18),  visto  a  ausência  de  legalidade na manutenção do vínculo  funcional

entre ambos, fazendo nascer, desse modo, o direito quanto ao FGTS, conforme
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enuncia o precedente vinculante acima. 

Diante do exposto, aplicando o art.  1.011, I c/c 932, V, “b”, do

CPC, PROVEJO O RECURSO,  para reformar a Sentença e declarar nulo o

vínculo contratual entre o Apelante e o Município de Patos (fls. 16/18), tendo

por conseguinte direito a percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei

n.º 8.036/90.

Quanto aos honorários, considerando a natureza da causa, o

trabalho realizado pelo patrono da Autora e o tempo exigido para o serviço,

entendo que a verba arbitrada pelo juiz  a quo (15% do valor da condenação)

fora conjugada de acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com

fundamento nos §§ 2º e 3º do inciso I do art. 85, do Novo Diploma Processual

Civil.

Intimações necessárias.

Publique-se.

João Pessoa, ___ de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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	- A Sentença não é contrária aos elementos contidos nos autos, porque a fundamentação e o dispositivo da Sentença ora recorrida guarda relação com a causa de pedir e ao pedido, não havendo malferindo a regra do art. 1.010, II do CPC.


