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PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO.
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

—  É  de  se  negar  conhecimento  a  recurso  fora  do  prazo,  eis  que  a
tempestividade é matéria de ordem pública, devendo o relator apreciá-la de
ofício.

SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL —  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE —
RECURSO  CONHECIDO  EM  PARTE  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  —
SERVIDOR  MUNICIPAL  —  CONTRATO  NULO  —  DIREITO  AO
DEPÓSITO DO FGTS DO PERÍODO TRABALHADO — PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  DESTE
TRIBUNAL — PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E
DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO — DESPROVIMENTO DO APELO
NA PARTE CONHECIDA.

—  “(...) 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).”

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelações Cíveis interposta pelo Estado da Paraíba e por João
Ferreira Neto em face da sentença de fls. 341/344v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de



Princesa Isabel, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo primeiro recorrente em desfavor do
Município de Campina Grande.

Na sentença, o juízo  a quo  julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o Município de Princesa Isabel a promover o recolhimento e repasse ao autor do FGTS
sobre os salários pagos durante todo o período laborado em função dos salários percebidos durante
a vigência do contrato de trabalho (01 de março de 2004 a 01 de agosto de 2009), não recolhidos no
tempo devido. Por fim, condenou o autor em custas e honorários advocatícios à razão de 15% sobre
o valor da condenação, respeitada a exigibilidade em vista do deferimento da justiça gratuita.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba,  interpôs  recurso  apelatório,  suscitando
preliminarmente,  inépcia da inicial.  No mérito,  arguiu que o provimento do autor  no cargo foi
precário,  havendo a  possibilidade  de  ser  dispensado a  todo e  qualquer  momento,  a  critério  da
administração que o convocou e nomeou.  Asseverou também, que o apelado não tem direito a
receber qualquer valor decorrente da relação de trabalho. Por fim, requereu o provimento do apelo.
(fls347/351)
  

O  segundo  recorrente/promovido,  argumenta  que  o  Supremo  Tribunal
Federal tem entendido que em caso de nulidade de contrato de trabalho, ao empregado admitido no
serviço público sem concurso, são devidos além do saldo de salários, o décimo terceiro, as férias, o
terço constitucional e o FGTS. Alegou também, que  “não se identifica com a prova documental
nem a tese de primazia da inicial carreada aos autos, e entendimentos jurisprudenciais firmadas;
embora chamamos a atenção deste Tribunal que o pedido de FGTS, é o levantamento e saque como
obrigação de fazer, ou seja, de obrigar o Estado da Paraíba a depositar para levantamento, nada
mais justo do saque do FGTS, no período compreendido na investidura do cargo até a demissão”.
Argumentou ainda, que parte ré não se ateve ao devido processo legal por ocasião da demissão da
promovente, bem ainda, que não comprovou o pagamento dos meses retidos. Por último, requereu a
anulação  do  ato  de  demissão,  com percepção  de  seus  salários,  assegurando  o  retorno  do  seu
emprego, com base no princípio da segurança jurídica. (fls. 355/364).

O  primeiro  apelado  (José  Alberto  Pereira  da  Silva),  apresentou
contrarrazões às fls.366/373.

O Estado da Paraíba por sua vez, apresentou contrarrazões às fls.376/382.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.90/91, opinou pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Estado da Paraíba, e,
no mérito, pugnou apenas pelo regular processamento do recurso, porquanto ausente o interesse que
recomende sua intervenção.

É o relatório. Decido.

Da Preliminar de Intempestividade

No caso, o recurso apelatório não atende aos requisitos de admissibilidade
recursal, encontra-se, pois, intempestivo.

Importante destacar que o apelo foi interposto sob a égide do CPC/2015, de
modo que o prazo deve ser contado em dias úteis.

Art.  219.  Na  contagem  de  prazo  em  dias,  estabelecido  por  lei  ou  pelo  juiz,



computar-se-ão somente os dias úteis.

Reza ainda o CPC de 2015 que:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autar-
quias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifes-
tações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 231.  Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga,
do cartório ou da secretaria.

Analisando a movimentação processual, verifica-se que no dia 27.03.2017 a
Fazenda  Pública  realizou  carga  dos  autos  (fl.344v).  Dessa  forma,  a  contagem  do  prazo  para
interposição do recurso começa a partir do dia 27.03.2107 (segunda-feira).

Considerando que o prazo para o recurso apelatório é de 15 (quinze) dias e a
Fazenda Pública  tem a seu favor  a  contagem de todos os  prazos  em dobro (art.182)1,  o  prazo
recursal, nesse caso, é de 30 (trinta) dias. Assim, iniciando o prazo em 27.03.2015,  tem-se que o
recurso  deveria  ter  sido  interposto  até  o  dia 03  de  maio  de  2017 (quarta-feira).  Todavia,  a
interposição do apelo deu-se somente em 29.06.2017 (fls. 345), ou seja, após a expiração do prazo
legal.

Destarte,  restando  patente  a  intempestividade  da  apelação,  e  sendo  tal
matéria de ordem pública, é indubitável a inadmissibilidade do recurso.

Mérito

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.

Das Segunda Apelação Cível e da Remessa Necessária

Inicialmente,  é  importante  tecermos  algumas  considerações  acerca  da
regularidade formal do segundo apelo recursal.  É que como se percebe de uma leitura das fls.
354/364, o apelante limitou-se a reproduzir idênticas argumentações aduzidas por ocasião da inicial

1Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.



de  fls.  02/09,  inovando  apenas  no  que  diz  respeito  ao  pleito  do  FGTS  e  demais  verbas
trabalhistas apreciadas pelo juízo a quo. 

Em suma, a recorrente não faz alusão aos fundamentos que levaram o juízo
a quo a julgar improcedente o pedido de referente aos salários atrasados, notadamente quanto ao
período dos mesmos, se seria de maio a julho de 2009, conforme consta nos fundamentos da inicial
ou se seria de outubro de 2004 a dezembro de 2004 nos moldes do pedido da inicial, pelo que se
conclui que o presente recurso afigura-se contrário ao disposto no art. 1.010 do Novo Código de
Processo Civil, que consagra o Princípio da Dialeticidade Recursal.

Registre-se,  a propósito,  que o princípio da dialeticidade esclarece que  o
apelante deve demonstrar ao juízo ad quem as razões de fato e de direito que fundamentam a
reforma ou anulação da sentença recorrida sob pena de não conhecimento do recurso, ou seja,
a  parte  recorrente  precisa  impugnar  os  fundamentos  da  decisão e  demonstrar  por  que  o
julgamento proferido merece ser modificado.

Percebe-se,  portanto,  que  a  impugnação  específica  é  elemento  formal
indispensável ao conhecimento do recurso, sendo requisito de admissibilidade,  pois “sem saber
exatamente  por  que  o  recorrente  se  inconforma com a  sentença  proferida,  não  é  possível  ao
tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão atacada”2. No mesmo sentido, são os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça3:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  A  QUE  SE  NEGOU
SEGUIMENTO.  INTERPOSIÇÃO  SUCESSIVA  DE  AGRAVOS  REGIMENTAIS.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  E  PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.  NÃO-CONHECIMENTO  DO  SEGUNDO  RECURSO  INTERPOSTO.
SÚMULA VINCULANTE  N.º  23/STF.  INAPLICABILIDADE.  INOCORRÊNCIA DE
GREVE.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  COMPETÊNCIA  CONSTITUCIONAL  DO  ÓRGÃO
PROLATOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS  DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 182/STJ.
[...]
5.  A jurisprudência desta Corte, em homenagem ao princípio da dialeticidade, tem
aplicado, por analogia, a súmula 182/STJ ao agravo de instrumento que não refuta, de
maneira  específica,  os  fundamentos  da  decisão  de inadmissão do recurso  especial.
Precedentes.
6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  Ag  845.110/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011).

TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PRO  LABORE.
COMPENSAÇÃO.  REPETIÇÃO.  ÍNDICES  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.  INCIDÊNCIA.  AGRAVO INTERNO DEFICIENTE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É
necessária  a  impugnação  específica  dos  fundamentos  da  decisão  recorrida.  O
agravante  se  limitou  a  afirmar que  os  índices  de  correção  monetária  que  devem
incidir sobre o indébito, definidos em decisão recente da Primeira Seção desta Corte,
são diversos daqueles estabelecidos no decisum ora recorrido, não particularizando a
diferenciação  entre  os  julgados,  sendo  deficiente  o  recurso  em  tela,  por  falta  de
regularidade  formal.  […]  (AgRg  no  REsp  848.742/SP,  Rel.  Ministro   FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006 p. 253).

2 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6. ed. 
Ver. e atual. Barueri,SP: Manole 2007.
3 Outros  precedentes:  AgRg no  REsp 859.903/RS,  Rel.  Ministro   FRANCISCO FALCÃO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em
21.09.2006, DJ 16.10.2006 p. 338; REsp. 1059441, Ministro MASSAMI UYEDA, data de Publicação: 13/10/2008.



Dito isso, parte dos argumentos recursais do segundo apelante não merecem
sequer serem analisados, uma vez que que se limita alegar que em razão da não comprovação do
pagamento dos meses reclamados na inicial, requer a liberação dos meses retidos. Assim, a apelação
não obedece em parte a todos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Em síntese,  o  autor  foi  contratado para a  prestação de serviços  junto ao
Município de Princesa Isabel, na função de porteiro, no período de outubro de 1989 a agosto de
2009 (fls. 15/22).

Sustenta que foi admitido mediante contrato por tempo indeterminado e ao
se desligar dos quadros da edilidade, não recebeu as verbas referente aos salários atrasados dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, adicional de periculosidade, adicional noturno,
1/3  de  férias  dos  últimos  5  anos,  seguro  desemprego,  FGTS +  50% não  depositado  na  conta
vinculada, 13˚ de todo período trabalhado para a edilidade, bem ainda, a comprovação da inscrição
no PASEP.

Dirimindo  a  controvérsia,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido para condenar o Município de Princesa Isabel a promover o recolhimento e
repasse ao autor do FGTS sobre os salários pagos durante todo o período laborado em função dos
salários percebidos durante a vigência do contrato de trabalho (01 de março de 2004 a 01 de agosto
de 2009),  não recolhidos  no tempo devido.  Por  fim,  condenou o autor  em custas e  honorários
advocatícios à razão de 15% sobre o valor da condenação, respeitada a exigibilidade em vista do
deferimento da justiça gratuita.

Pois  bem.  Importante  destacar,  primeiramente,  que  o  Supremo  Tribunal
Federal 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 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 )

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
8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27
da  Lei  9.868/1999.  Declaração  de  inconstitucionalidade  com  efeitos  ex  nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (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)

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 nula.

De acordo com a documentação colacionada, o apelado foi contratado 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 apenas os depósitos referentes ao FGTS, bem como os salários atrasados.

Nesse sentido, já decidiu o TJPB:

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

Há de ser  mantido,  pois,  o  afastamento  do entendimento  de  condenar  o
promovido no tocante ao pagamento de férias e décimo terceiro salário atrasados e demais verbas
trabalhistas.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO PRIMEIRO APELO. NO QUE DIZ
RESPEITO  AO  SEGUNDO  RECURSO,  CONHEÇO  EM  PARTE,  E  NA  PARTE
CONHECIDA NEGO  PROVIMENTO.  QUANTO  A REMESSA NECESSÁRIA,   NEGO
PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

P. I.
João Pessoa, 19 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator




