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REMESSA  OFICIAL.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO
ADESIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO.  REGIME
ESPECIAL. NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO  POR
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRECEDENTE  DO  STF. REPERCUSSÃO  GERAL.  RE
705.140/RS.  DIREITO  AOS  DEPÓSITOS DE  FGTS.
PERÍODO  TRABALHADO  E  NÃO  PRESCRITO.
CONSEQUENTE  INEXISTÊNCIA  DE  REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS. CONSECTÁRIOS  LEGAIS.
NECESSIDADE  DE  AJUSTE.  JUROS  DE  MORA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA. APLICAÇÃO  DE  ACORDO
COM A DECISÃO DO STF NAS ADIS 4357 E 4425 E SUA
RESPECTIVA  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS.
DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO
E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. 

Consoante  orientação proclamada pelo  STF,  em sede  de
repercussão  geral  (RE  705.140/RS),  a  contratação
declarada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não
ser o pagamento do saldo de salários pelo período laborado
e dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS. 

A aplicação dos índices nas condenações em desfavor da
Fazenda  Pública  deve  ser  amoldada  a  orientação  do
Supremo  Tribunal  Federal  após  a  modulação  dos  efeitos
conferidos no julgamento das ADIS 4425 E 4357.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO  E  AO
RECURSO  ADESIVO  E,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  manejado  pelo
Estado  da  Paraíba e  por  José  Nivaldo  da  Costa  insurgindo-se  contra  a
sentença  (fls.  31/34) proferida  pelo Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Jacaraú-PB,  que julgou  parcialmente  procedente  a  Ação de  Obrigação de
Fazer promovida pela recorrente adesiva em face do apelante.

Na  sentença,  o julgador  condenou  o  Estado  da  Paraíba "ao
pagamento do depósito do FGTS correspondente ao período de contratação
anômala(2011 a 2015), a serem devidamente atualizadas monetariamente pelo
INPC desde a data dos respectivos vencimentos e corrigidas em 0,5%(meio
por cento) ao mês a partir  da citação (art.  219, CPC) até a data do efetivo
pagamento". Condenou, ainda, o Estado ao pagamento das custas e despesas
processuais arbitradas em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 20, §§ 3.º e 4.º do CPC/73.

Em  seu  recurso  apelatório,  o  Estado  da  Paraíba  pugna  pela
reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: a) do descabimento
da condenação em depósitos de FGTS pelo fato de a contratação ter sido pro
tempore; b) a súmula 363 do TST só se aplica aos servidores celetistas; c)
imposição da sucumbência recíproca. Por fim, requer provimento do recurso
(fls. 42/48).

Contrarrazões apresentadas pela parte  autora,  postulando pelo
desprovimento  do  recurso(fls.  50/54),  ocasião  em  que  interpôs  Recurso
Adesivo (fls. 55/60), requerendo a modificação da sentença para acrescentar
as verbas salarias relativas ao décimo terceiro salário, férias e respectivo terço
e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (certidão- fl. 62).

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  do
apelo e do recurso adesivo e provimento parcial do reexame necessário para
adequação dos consectários legais (fls. 70/77).

VOTO

No caso em deslinde, a condenação se amolda às hipóteses do
art. 496 do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

Art.  496.   Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença:
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I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público;

II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
embargos à execução fiscal.

§  1o Nos  casos  previstos  neste  artigo,  não  interposta  a
apelação  no  prazo  legal,  o  juiz  ordenará  a  remessa  dos
autos  ao  tribunal,  e,  se  não  o  fizer,  o  presidente  do
respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o,  o  tribunal
julgará a remessa necessária.

§  3o Não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  quando  a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido inferior a:

I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;

II  -  500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados,  o
Distrito Federal,  as respectivas autarquias e fundações de
direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;

III  -  100  (cem)  salários-mínimos  para  todos  os  demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito
público.

[...]

Demais  disso,  vale  lembrar  o  conteúdo  da  Súmula  490  do
Superior Tribunal de Justiça,  que não perdeu sua validade com a edição do
novo Código:

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. 

Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face do
recurso apelatório aviado pelo Estado da  Paraíba, mas também por força da
Remessa Oficial.

Conheço, portanto, da Remessa, do Apelo e do Recurso Adesivo,
eis que presentes os requisitos de admissibilidade, os quais passo a analisar
em conjunto, em vista da similitude das fatos aqui discutidos.

O tema recai  sobre  o  pagamento  dos valores  referentes  ao
FGTS  a servidor  público contratado pelo Estado  da  Paraíba,  pelo  período
laborado.
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Na  apelação  o  Estado  da  Paraíba  insurge-se  contra  a
determinação em efetuar depósitos de FGTS pelo fato de a contratação ter sido
pro tempore, bem como a inaplicabilidade da súmula 363 do TST ao vertente
caso.

Do recurso adesivo, o autor, José Nivaldo Costa, extrai-se que
a  insurgência  resulta  em  que seja  o  Estado  da  Paraíba condenado  ao
pagamento das verbas salarias relativas ao  décimo terceiro salário,  férias e
respectivo terço.

A magistrada de piso reconheceu o contrato de trabalho como
nulo,  por  não ter  o Autor  investido-se no cargo por  meio de  aprovação em
concurso público, violando a Constituição Federal  e  condenou o Promovido a
pagar do FGTS.

In casu, entendo que a existência do vínculo funcional entre o
Autor e a edilidade resta comprovada por meio dos documentos de fls. 09.

Há  de  se  destacar,  contudo,  que,  consoante  entendimento
adotado em diversos precedentes, realmente o vínculo laboral objeto da ação
deve ser considerado nulo, por ter sido a parte autora admitida, sem a prévia
aprovação em concurso público, para função cujo exercício se prolongou ao
longo de anos, descaracterizando justificativa de excepcional interesse público
(art. 37, IX da CF).

Fixada  essa  premissa  –  de  que  a  contratação  é  nula –  é
imperativo se observar o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de recurso (RE 705.140/RS) submetido à sistemática da repercussão
geral  (art.  1.036  do CPC-15),  que  tratou  da  matéria  relativa  aos  “efeitos
trabalhistas  decorrentes  de  contratação  pela  Administração  Pública  de
empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público” (tema 308
das repercussões gerais).

No referido julgado (RE 705.140/RS), a Suprema Corte –  na
linha do que já proclamara no RE 596.478, também submetido à sistemática da
repercussão geral – decidiu que a contratação considerada nula, por violação à
exigência do ingresso no serviço público através de concurso, não gera efeitos
jurídicos,  salvo  a  percepção  do  saldo  de  salários e  ao  levantamento  de
depósitos de FGTS, nos seguintes termos:

“a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações
de pessoal pela Administração Pública sem a observância
das  normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação  em  concurso  público  (CF,  art.  37,  §  2º),  não
gerando,  essas  contratações,  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos em relação aos empregados contratados, 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.” (grifei)
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Eis a ementa do decisum:

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.1

(grifei)

Colaciono ainda julgados deste Egrégio Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
COBRANÇA  DE  VERBAS  SUPOSTAMENTE  RETIDAS
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  VÍNCULO  PRECÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO.
NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA FAZENDA
PÚBLICA.  DESRESPEITO AO ART.  333,  II,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO  APENAS  DO  FGTS  E  SALDO  DE
SALÁRIOS.  DEMAIS  VERBAS.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA  CORTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL.  -  Apenas é
devido  o  saldo  salarial  e  o  FGTS dos  que  prestaram
serviços  à  Administração  em  decorrência  de
contratação  irregular. -  "Agravo  regimental  em  recurso
extraordinário.  2.  Direito  Administrativo.  Contratação
temporária.  Direito  ao  recebimento  do Fundo  de  Garantia
por  Tempo  de  Serviço.  3.  Contrato  por  tempo
indeterminado e  inexistência  de excepcional  interesse
público.  Nulidade  do  contrato.  4.  Efeitos  jurídicos:
pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Precedentes: RE-RG 596.478, red. do acórdão Dias Toffoli,

1 STF - 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.
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e RE-RG 705.140, rel. min. Teori Zavascki. 5. Aplicabilidade
dessa orientação jurisprudencial aos casos de contratação
em  caráter  temporário  pela  Administração  Pública.
Precedentes.  6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento." (STF. RE 863125 AgR / MG - MINAS GERAIS.
Rel. Min. Gilmar Mendes  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00009786920138150311,  -  Não  possui  -,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 05-04-2017)
(grifei)

APELAÇÃO  CIVEL.  Servidor  MUNICIPAL.  CONTRATADO
SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ORIENTAÇÃO  FIRMADA
PELO  STF  EM  SEDE  DE  REGIME  DE  RECURSOS
REPETITIVOS. LEVANTAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO
E FGTS.  PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.  ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  -  Conforme  o
entendimento  do  STF  no  Recurso  Extraordinário  nº
705.140,  tramitado no regime de Recursos Repetitivos
(543-B, CPC), são nulas as contratações de pessoal pela
Administração Pública sem a observância das normas
referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em
concurso público,  não gerando nenhum efeito jurídico
válido,  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". (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004917020148150471,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 28-03-2017)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO
TEMPORÁRIO  RENOVADO  SUCESSIVAMENTE.
NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS
DO PERÍODO TRABALHADO E SALDO DE SALÁRIO, SE
HOUVER. MATÉRIA  SUBMETIDA  AO  INSTITUTO  DA
REPERCUSSÃO  GERAL.  ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.  DIREITO AO FGTS DO PERÍODO
TRABALHADO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL. -
O  STF,  em  sede  de  repercussão  geral,  entendeu  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 (notadamente quando o contrato
é  sucessivamente  renovado,  caso  dos  autos)  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
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Serviço - FGTS. Vistos etc.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº  00008174720128150391,  -  Não possui  -,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j.
em 13-12-2017) (grifei)

Com efeito, sabendo-se que o contrato de trabalho objeto desta
ação é nulo (pelos motivos supra), verifica-se da orientação do Pretório Excelso
de  que, nessas hipóteses, só cabe o pagamento do saldo de salários  (verba
não pleiteada) e do FGTS.

Por  tal  razão,  descabida  a  condenação  em  pagamento  de
outros tipos de verbas salariais, porquanto não se pode ter como balizamento o
servidor efetivo, cujas regras de admissão são diversas,  assim também por
terem estes direitos próprios, advindos, por exemplo, de progressão funcional,
que repercute na remuneração ao atingir determinado requisito.

Por isso, se o contrato precário prevê valor certo e determinado,
não é devido espelhar-se no servidor de carreira cuja remuneração é composta
de outras variáveis. 

Em sendo assim, deve ser mantida a condenação imposta em
primeiro grau, de depósito ou levantamento de quantia já depositada por estar
absolutamente  alinhada  com  o  entendimento  consolidado  das  Cortes
Superiores  no  sentido  de  acolher  a  súplica  da  parte autora referente  aos
pagamentos do  FGTS do período  trabalhado,  respeitada  a  prescrição
quinquenal2.

Em relação à verba sucumbencial  postulada pelos litigantes,
entendo que a sentença não enseja nenhum reparo, pois, no meu entender a
distribuição do ônus e o arbitramento do valor respeitaram os parâmetros legais
nesse aspecto.

Por  fim,  em  sede  de  reexame  necessário,  tem-se  que  os
consectários legais devem ser fixados da seguinte forma: juros de mora a partir
da citação, com índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-
se as suas alterações pela MP 2.180-35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960,
de  30.6.2009)  e correção monetária,  a contar  de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09,  e, posteriormente,  com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”3 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
2 S o b r e  o  p o n t o  r e l a t i v o  a o  a c o l h i m e n t o  d a  p r e s c r i ç ã o  q u i n q u e n a l ,
l i m i t a n d o  a  c o n d e n a ç ã o  a o  p e r í o d o  n ã o  p r e s c r i t o ,  e s t a  r e l a t o r i a  a c o s t a - s e
a o  d e c i d i d o  n o  a r e s t o  a  s e g u i r  e m e n t a d o :  

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)
3 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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respectiva modulação de efeitos.

Ante  o  exposto,   NEGO  PROVIMENTO à  Apelação e  ao
Recurso Adesivo e DOU PROVIMENTO PARCIAL à Remessa Necessária para
a devida adequação dos consectários legais.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01
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