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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

 

0809273-80.2017.8.14.0301 (PJe).

RECLAMANTE: IVIANNE GORETTE GUERREIRO PINHEIRO

RECLAMADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA
 

 

Vistos etc.

 

1.                                         Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9099/95.

É o Relatório. DECIDO.

Trata-se de ação ordinária o em que pretende a parte autora o reconhecimento do direito aos depósitos de
FGTS decorrentes da nulidade do contrato temporário celebrado com a administração pública, no caso, a
p a r t e  R E C L A M A D O :  H O S P I T A L  O P H I R  L O Y O L A 
.

2.                                         Afasto as preliminares apresentadas, por se confundirem com o mérito da demanda. Sobre o
caso, relembro o entendimento deste magistrado.

3.                                         No entendimento deste magistrado, a análise das antigas condições da ação (rectius:
requisitos processuais, conforme terminologia atual), como questões estranhas ao mérito da causa, são
restritas ao quanto afirmado pela parte demandante.

4.                                         Essa análise é e será feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua postulação
inicial (in statu assertionis).

5.                                         Nesse contexto, deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas
as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.

6.                                         O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a
realidade, o que se trata de problema de mérito, a ser resolvido em tópico próprio.

7.                                         Não se trata de um juízo de cognição sumária dessas questões, que permitiria um reexame
pelo magistrado, com base em cognição exauriente.
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8.                                         O juízo definitivo sobre a existência desses requisitos far-se-á em momento posterior, ou
seja, no mérito.

9.                                         É o que se convencionou chamar de TEORIA DA ASSERÇÃO ou da PROSPETTAZIONE.

10.                                     A verificação do preenchimento desses requisitos dispensa a produção de provas em juízo,
não havendo necessidade de provar a "legitimidade ad causam" ou o "interesse de agir".

11.                                     Essa verificação é e será feita apenas a partir da afirmação do demandante.

12.                                     Se, tomadas as afirmações como verdadeiras, as "condições da ação" estão presentes,
decidirei pela admissibilidade da demanda. A futura demonstração de que não há "legitimidade ad causam"
trata-se de problema de mérito.

13.                                     Por outro lado, se, tomadas as afirmações como verdadeiras, esses requisitos não estão
presentes, o caso será de extinção do processo sem exame do mérito.

14.                                     Note que a teoria da asserção pode ser aplicada mesmo após a defesa do réu, como é o caso
presente.

15.                                     Não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção ou não de prova para a
verificação do preenchimento desses requisitos.

16.                                     Analisada a pertinência subjetiva conforme os ditames narrados na petição inicial, entendo
descabida a alegação de ilegitimidade de parte, inépcia da inicial ou de carência de ação.

17.                                     Por fim, afasto a prejudicial de mérito da prescrição, uma vez que não transcorreu o decurso
do prazo de cinco anos, prazo prescricional para o caso presente. Outrossim, este Juízo limitará as verbas
pelo prazo prescricional.

18.                                     Considerando que se encontram presentes os pressupostos e as condições da ação, e
considerando a inexistência de preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO DA DEMANDA

19.                                     Quanto ao pleito referente as verbas rescisórias, o cerne da questão resume-se à verificação
do regime jurídico a que a parte autora estava submetida para garantir o pagamento do pedido postulado, se
próprio a esse regime.

20.                                     Na hipótese, o vínculo empregatício com a Administração Pública ré era de natureza
temporária, conforme documentos colacionados à inicial.

21.                                     Depreende-se do art. 37, IX, da Constituição Federal que as contratações temporárias
realizadas pela Administração Pública destinam-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
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ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público”

22.                                     Sobre a matéria, a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO no sentido de que
“Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no artigo 37, IX, têm que
estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que
a mesma se dará” (Direito Administrativo, 19.ª ed., Ed. Atlas, p. 512).

23.                                     O referido esclarecimento é extraído da interpretação gramatical do dispositivo comentado
(art. 37, IX, CF), entendido possível referida contratação, comentando, ainda, Celso Antônio Bandeira de
Mello:

"A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal,
conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de
ensejar suprimento pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das
situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias
incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível,
portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional
em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do
concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse
público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, 'necessidade temporária'), por não haver tempo hábil para realizar
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de
acobertar" (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed., Malheiros, São Paulo: 2003, p.
261).

24.                                     No caso dos autos, como dito, trata-se de relação jurídico administrativo de caráter
temporário com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal.

25.                                     O debate que se estabeleceu entre as partes refere-se ao direito ao percebimento de verbas
trabalhistas, especificamente o recebimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com relação ao
vínculo laboral de contratação temporária e emergencial.

26.                                     A contratação temporária de agentes públicos deve ser vista a partir dos princípios que
regem a atividade administrativa, art. 37 da CF. Tais servidores temporários não ocupam cargo público, mas
exercem função administrativa.

27.                                     Trata-se de situação diferenciada se comparada aos agentes públicos que ingressaram no
quadro através do concurso público, não detendo, por conseguinte, as garantias dos vínculos que têm a
Administração Pública e os servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo.

28.                                     Nesse sentido é entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE
PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA
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DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em
caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se
pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

3. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da
Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37,
inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é
sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, DJe 24.4.2012).

4. A Suprema Corte, reconhecendo a repercussão geral da matéria, declarou
constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o qual determina ser devido o depósito
do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a administração seja declarado
nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu
direito ao salário. Ainda que reconhecida a nulidade da contratação do empregado
público, nos moldes do art. 37, § 2º, da Carta Magna, subsiste o direito do trabalhador
ao depósito do FGTS quando se reconhece ser devido o salário pelos serviços
prestados (RE 596.478/RR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Ac.: Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-2-2013 PUBLIC 1º-3-2013.) 5. O STJ firmou, sob o
rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a declaração de nulidade
do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária
aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca,
gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua
conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção,
DJe 3.8.2009).

6. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "Em razão de
expressa previsão legal, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art.19-A
da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001) "(AgRg no AgRg no
REsp 1291647/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe 22/5/2013.) 7. A revisão das premissas que embasaram, na instância a quo, a
aplicação de multa por litigância por má-fé, bem como o respectivo valor fixado,
implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1452468/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014)
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM
CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em
caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público.

2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da
Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37,
inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é
sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, DJe 24.4.2012).

3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a
declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo
público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à
ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento
das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel.
Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009).

4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A
da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1434719/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014).

29.                                     Assim, configurada a nulidade do contrato de trabalho temporário, como sendo de
contratação em caráter emergencial.

30.                                     Importa referir, que em que pese a nulidade reconhecida, nos termos da decisão do STF,
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, a qual teve repercussão geral, o pagamento dos salários, referentes ao
período laborado, bem como o levantamento dos depósitos do FGTS, configuram exceção à regra, de modo
que apenas estes são devidos. Vejamos:

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).
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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. (grifei)

31.                                     Vale enfatizar que, apesar do entendimento acima ser no sentido que nestes casos os      
trabalhadores têm direito apenas aos depósitos do FGTS e saldo de salários, ressalto que é pacífico o
entendimento de que, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa fé e
da proibição de enriquecimento ilícito, a parte não pode ser prejudicada, sob pena de ofensa à Carta Magna e
ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa.

32.                                     Assim tem direito o servidor temporário à Férias, 13º, em respeito a Constituição, que      
garante em seu art. 7º, os “Direitos Sociais”, não apenas a todos os trabalhadores urbanos e rurais, mas a
todos os servidores públicos, através de seu art. 39, em seus incisos VIII e XVII, décimo terceiro salário e
férias anuais remuneradas com direito a um terço a mais do salário,

33.                                     Vale citar, a propósito, posicionamento dos Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO -
CONTRATO TEMPORARIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE -
COBRANÇA DE SALÁRIO - CABIMENTO - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13º
SALÁRIO - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA.

1.A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública
a contratação de servirdor por tempo determinado, mediante lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária 
observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a
necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade da
contratação. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza administrativa
do vínculo existente entre as partes.

3.O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento das férias,
acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário, referentes ao período trabalhado.
(TJ-MG - REEX: 10440130020587001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de
Julgamento: 14/07/2015,  Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
20/07/2015)

 

“AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO 

TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERBAS TRABALHISTAS -
FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO - DIREITO AO RECEBIMENTO. O servidor
contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse
público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao
recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as
quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena
de locupletamento ilícito da Administração Pública.” (TJ-MG - AC:
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10521130051316001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento:
27/03/2014,  Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014) 

 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO. CONTRATO 
TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DIREITO ÀS
FÉRIAS MAIS 1/3 E 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A matéria discutida nos autos relativa ao direito dos servidores admitidos mediante
contrato temporário de trabalho ao recebimento das verbas relativas ao 13º salário e
férias mais 1/3 é por demais pacificada em nossos tribunais. Com efeito, devidamente
comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado
público, ao recebimento das verbas salariais impagas como contraprestação dos
serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, da
Constituição da República.

2. Neste contexto, cabia ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos
autos o pagamento dos valores cobrados a título de férias e 13º, a fim de se
desincumbir da obrigação. Vale dizer, a teor do art. 333, II, é ônus do réu constituir
prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o
tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas, em face do
reconhecimento da procedência do pedido inaugural.

3. Não merece prosperar o argumento de que a demanda versa sobre verbas 
decorrentes de contrato nulo, uma vez que a Constituição Federal prevê, na norma do
art. 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, para atender
à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei autorizadora,
com o objetivo de suprir necessidades emergenciais da Administração Pública, sendo
excepcionalmente dispensada a realização do concurso público. Nesses casos, a
relação jurídica estabelecida entre o agravado e o Município possuiu natureza
institucional, sendo regida pelas normas estatutárias.

4. Ademais, diante do incontroverso vínculo laboral e da ausência de prova quanto ao
adimplemento de férias vencidas (período de 2012/2013) e proporcionais (2/12)
acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional, devem ser pagos ao
agravado os valores pertinentes a tais verbas, sob pena de se configurar
enriquecimento ilícito do ente público.

5. Incompetência da Justiça Estadual para autorizar levantamento de verbas
referentes à FGTS.

6. Recurso de Agravo desprovido por unanimidade dos votos.” (TJ-PE - AGV:
3943213 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 02/12/2015,  1ª 
Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016)

 

34.                                     Este Tribunal assim também entende:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO
PUBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
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DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS ALÉM DOS DIREITOS GARANTIDOS
CONSTITUCIONALMENTE PELO ART. 39, § 3º, DA CRFB. RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA FÉ E DA
PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.  I - Insurge-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente 
procedente a ação, condenando o réu a pagar à autora: 1) salários de outubro,
novembro e dezembro de 1996; junho e julho de 1999; outubro, novembro e dezembro
de 2000; 2) 13º salário de 1996 (7/12), 1997, 1998, 1999 e 2000; 3) férias vencidas,
acrescidas de 1/3, referentes a 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999.  II -  
Alega o apelante que o contrato é nulo de pleno direito, em razão da ausência de
concurso público, gerando a declaração de nulidade dele efeitos ex tunc, gerando
direitos apenas aos dias efetivamente trabalhados, com exclusão das demais verbas
adicionais pleiteadas.  III - Exige a Constituição para o ingresso do servidor no 
âmbito da Administração Pública a prévia aprovação em concurso público de provas
ou de provas e títulos, salvo em se tratando de nomeação para cargo em comissão e
em hipóteses de contratação temporária, nos  termos do art. 37, II e IX, da 
Constituição Federal.  IV - Não prestou a apelada concurso público, quando de sua  
admissão perante a Administração Pública, mas também não foi contratada para
ocupar cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e nem
para suprir uma situação de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato
jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação
em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há
dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer
também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos
decorrentes da relação posta em juízo.  V - Tal questão já foi tratada no bojo da 
discussão a respeito dos direitos dos trabalhadores temporários aos depósitos do
FGTS, que foi  submetida ao procedimento da repercussão geral,  sob o tema 308,  e     
definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº
705.140/RS,  já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor 
temporário apenas ao saldo de salário e FGTS.  VI - No entanto, ainda que no 
julgamento do referido tema o entendimento consolidado tenha sido no sentido de
garantir aos referidos  trabalhadores o direito apenas aos depósitos do FGTS e saldo 
de salários, é pacífico o entendimento de que, mesmo que o contrato temporário seja
nulo, por estar desconforme com a Constituição, em observância aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa fé e da proibição de
enriquecimento ilícito, a apelada não pode ser prejudicada, mesmo porque,
reconhecida a prestação de serviços durante os meses pleiteados, não se podendo
devolver ao trabalhador a força de trabalho por ele despendida. Além disso, a própria
Constituição garante em seu art. 7º, que trata dos ?Direitos Sociais?, não apenas a
todos os trabalhadores urbanos e rurais, mas a todos os servidores públicos,  através 
de seu art. 39, em seus incisos VIII e XVII, décimo terceiro salário e férias anuais
remuneradas com direito a um terço a mais do salário. Assim, entendo que, em
respeito aos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, tem a apelada
direito às verbas trabalhistas por ela requeridas, sob pena de ofensa à Carta Magna e
ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa.  VII - Pelo exposto, conheço do 
recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença, nos termos da fundamentação
exposta.  (TJPA. 2016.03569668-50, 163.974, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 
Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em
2016-09-05)
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35.                                     Desta feita, devidos os valores que deveriam ter sido depositados a título de FGTS.

Do índice de correção monetária e juros a serem aplicados

36.                                     Após o julgamento do RE 870947, no dia 20 de setembro de 2017, o STF estabeleceu que,
nos débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCAe,
incidindo juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art.
12 da Lei 8177/91), independentemente de se tratar do período que vai entre o fato danoso, o trânsito em
julgado da decisão, a emissão do precatório ou RPV e o pagamento. Vejamos
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240.

37.                                     A matéria controvertida se resume a saber se o IPCAe deve ser aplicado a todo o período de
cálculo, ou somente para as parcelas vencidas a partir de 20/11/2017, data da publicação do acórdão do
julgamento do RE 870.947/SE. Em outras palavras, a modulação dos efeitos da decisão, se tem efeitos ex

 ou , ou algum outro marco temporal a partir do qual deva ser aplicada.tunc ex nunc

38.                                     A matéria foi solucionada pelo STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR, ocasião em que
foram fixadas algumas teses sobre este assunto, espancando, espera-se, as discussões sobre a matéria,
conforme ementa abaixo transcrita.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos

, impedindo, desse modo, aprecatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
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base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção

.monetária com base no IPCA-E

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
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Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que
houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara
e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se
deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação
judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à
vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do
Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária,
determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)” – grifo nosso

Da liquidez da sentença

39.                                     Segundo estabelecido no art. 38, parágrafo único, da Lei 9099/95, não se admite, em sede de
Juizado, sentença que não seja líquida. Há que se observar, entretanto, que, segundo a jurisprudência assente,
a necessidade de meros cálculos não torna a sentença ilíquida. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS
RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS PARA SE
CHEGAR AO VALOR DEVIDO PELO INSS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE
DE ALÇADA ESTABELECIDO PARA AS AÇÕES COM TRÂMITE NO JEF. LIQUIDEZ
DA SENTENÇA.

(...)

3. Os fundamentos constantes do acórdão recorrido, proveniente da 1ª Turma Recursal/MG,
hoje não mais encontram guarida no âmbito daquele Colegiado, o qual, apreciando em data
recente caso semelhante, assim concluiu: "Considerando que, conforme documentos juntados
aos autos, o companheiro da Autora recebia benefício de valor mínimo e que, por conseguinte,
para se chegar ao total devido pelo INSS são necessários meros cálculos aritméticos, é
incabível a anulação da sentença por iliquidez. Fácil ver, no caso, que na época da prolação da
sentença a condenação não superou o limite de 60 salários mínimos" (Recurso nº
2003.38.00.813816-7, julgado em 30.03.2005).
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(...) (Processo nº 2003.38.00.708350-4, Turma Regional de Uniformização de
Jurisprudência/JEF da 1ª Região, Rel. Ricardo Machado Rabelo. j. 13.05.2005, DJ
20.09.2005).”

40.                                     Este Juizado, infelizmente, ainda não dispõe de um setor de cálculos, apesar dos esforços já
expendidos para sua instalação, o que não se tornou efetivo até o momento ante às evidentes dificuldades por
que passa a Administração Pública.

41.                                     Por estas razões e ante o princípio da celeridade que rege o judiciário e em especial os
Juizados, deixo de efetuar os cálculos necessários à apuração do valor devido, fornecendo-se, entretanto, os
parâmetros necessários para que a ele se chegue.

 

DISPOSITIVO

42.                                     POSTO ISSO, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas,  oJULGO PROCEDENTE
pedido inicial para  O RECLAMADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLACONDENAR
  a PAGAR À  RECLAMANTE: IVIANNE GORETTE GUERREIRO PINHEIRO

o valor devido referente ao FGTS durante o período em que a requerente laborou com contrato emergencial
(conforme requerido na peça exordial), valor este que deverá ser corrigido nos termos da fundamentação
(pelo IPCA-E) e acrescido de juros de mora (juros aplicáveis à caderneta de poupança) a contar da citação, 

, extinguindo o processo comlimitado ao teto dos Juizados Especiais e ao prazo prescricional quinquenal
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

43.                                     O cálculo do montante devido será realizado em fase de liquidação, conforme
fundamentação.

44.                                     Sem custas e honorários, por incabíveis nesta fase processual.

45.                                     Decorrido o prazo recursal, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

46.                                     Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2019.

 

FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito Auxiliando o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Num. 8588727 - Pág. 12


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 8588727 | 19/02/2019 17:14

