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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Acórdão  proferido  pela  Segunda Câmara
Cível do TJPB – Retratação – Servidor es-
tadual  – Investidura sem prévia aprovação
em concurso público – Contrato por prazo
determinado  –  Renovações  sucessivas  –
Contrato  nulo –  Entendimento do STF fir-
mado sob a sistemática da repercussão ge-
ral – RE 705.140/RS  – Precedente do Su-
perior Tribunal de Justiça  –  Improcedência
dos pedidos – Provimento. 

— O Supremo Tribunal  Federal,  no julga-
mento do RE nº. 705.140, em sede de Re-
percussão  Geral  (543-B,  CPC),  uniformi-
zando o entendimento sobre a matéria, de-
cidiu que são nulas as contratações de pes-
soal pela Administração Pública sem a ob-
servância  das  normas  referentes  à  indis-
pensabilidade da prévia aprovação em con-
curso público, não gerando nenhum efeito
jurídico válido, a não ser o direito à percep-
ção dos salários referentes ao período tra-
balhado 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.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cí-
vel do egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, dar provi-
mento ao recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se, originalmente, de ação reclamató-
ria trabalhista ajuizada por JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA, em face do
ESTADO DA PARAÍBA.

O magistrado de primeiro grau, em senten-
ça proferida às fls. 88/92, julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais,
condenando  “o  Estado  ao  pagamento  do  13º  salário  dos  anos
2005,2006,2007,2008, como também indenização em pecúnia das férias refe-
rente ao período de 2008/2009, no valor correspondente ao salário de dezem-
bro do respectivo ano, corrigidos pelo INPC a partir da data em que os valo-
res deveriam ter sidos pagos e acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir
da citação até a edição da Lei 11.960/09, quando se dará de acordo com os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de pou-
pança, ficando indeferido o pedido de reintegração”.

Irresignado, o Estado interpôs apelação (fls.
94/102), aduzindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, as-
severou a nulidade da contratação, da sucumbência recíproca e índices de ju-
ros moratórios e correção monetária a incidir de forma integral.

Contrarrazões  do promovente  às  (fls.
106/111), requerendo a improcedência da apelação.

Em sede de apelação,  a segunda Câmara
Cível rejeitou a liminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu provimen-
to parcial ao apelo, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca entre
as partes litigantes e determinar a compensação dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 135/143). 

Inconformado, o Estado da Paraíba encami-
nhou sua insurgência para a instância extraordinária, o Superior Tribunal de
Justiça (fls. 145/153), de modo a obter um novo julgamento para a causa. 
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Realizando o juízo de admissibilidade recur-
sal (fls.168/170), a Presidência da Corte constatou possível similitude fática e
jurídica entre o presente Recurso e o paradigma, matéria julgada em sede de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 705140 RG/RS – Tema
308).

Conforme despacho de fl. 180, foi procedi-
da a redistribuição,  a presente demanda tenha-me sido distribuída,  por pre-
venção. 

É o relatório.

V O T O:

O Código de Processo Civil Brasileiro esta-
belece em seu art. 1.030, II sobre o procedimento a ser adotado nos casos de
divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

É o que ocorre no presente caso dos autos,
tendo em vista a divergência entre o acórdão impugnado e o a decisão para-
digma do STJ. (RESP nº 1.425.326/RS- Tema736).

Dispôs o dispositivo de lei supracitado, no
que interessa:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secreta-
ria do tribunal, o recorrido será intimado para apresen-
tar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para reali-
zação do juízo de retratação, se o acórdão recorrido di-
vergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  exarado,  conforme  o
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”

Obedecido ao aludido procedimento, o  Su-
premo Tribunal  Federal pacificou  o  entendimento  no  julgamento  do  RE n.
705140 RG/RS, quanto a investidura sem prévia aprovação em concurso pú-
blico, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.  CONTRATAÇÃO
DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM
CONCURSO. NULIDADE.  EFEITOS JURÍDICOS AD-
MISSÍVEIS  EM  RELAÇÃO  A EMPREGADOS:  PAGA-
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MENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE
FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXI-
GIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTU-
LO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afir-
mado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de
1988  reprova  severamente  as  contratações  de  pessoal
pela Administração Pública sem a observância das nor-
mas referentes à indispensabilidade da prévia aprova-
ção 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 contrata-
ções  ilegítimas não geram quaisquer efeitos  jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários re-
ferentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-
A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetu-
ados  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 ELETRÔNI-
CO  REPERCUSSÃO  GERAL -  MÉRITO  DJe-217  DI-
VULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Em face da nulidade da contratação, con-
soante orientação firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, os servi-
dores contratados pela Administração Pública sem a observância das normas
referentes a prévia aprovação em concurso público, apenas possuem direito a
perceber os salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito fundiário –
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Assim, a despeito da irregularidade da con-
tratação, encontra-se pacífico na Corte Suprema e neste Tribunal o entendi-
mento de que o autor faz “jus” apenas ao valor correspondente ao saldo de
salário, merece reparos a decisão recorrida.

Desta forma, é de fácil percepção que o Su-
premo Tribunal de Justiça considerou que não há que se falar nas demais ver-
bas, apenas o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS e saldo de salá-
rio, sendo uma contraprestação mínima para garantir os princípios da dignida-
de humana e do valor social do trabalho.

Na hipótese, tendo em vista a nova solução
dada à demanda, e em face da ocorrência de sucumbência recíproca, confor-
me o art. 86 do NCPC (art. 21 do CPC/73), deve o autor arcar com 70% (se-
tenta por cento) das custas processuais, ressalvado-se, entretanto, o disposto
no art. 98, § 3º, NCPC (art. 12 da Lei 1.060/50). Isenta a Fazenda Estadual do
pagamento das custas processuais (art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/1992).

Isso posto, em juízo de retratação da apela-
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ção e, nos termos do art.  1.030,II  do CPC, conforme encaminhamento dado
aos autos pela Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, dou provimento
ao recurso de apelação interposto, julgando nula a contratação do promo-
vente conforme preconiza o art. 37, II, da CF.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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