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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. PRESTADOR DE SERVIÇO. INGRESSO MEDI-
ANTE CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO.  SÚMULA 466
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO
GERAL  RECONHECIDA  E  JULGADA  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO AR-
TIGO 19-A DA LEI N.º 8.036/90. EXTENSÃO AOS CON-
TRATOS  NULOS.  PRAZO  DE  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA
JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATI-
VO DA CONTROVÉRSIA. RESP N. 1.110.848/RN. APLICA-
ÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS.

- A despeito do reconhecimento da nulidade do contrato de
trabalho originariamente  firmado com a administração,  faz
jus o servidor ao levantamento do fundo de garantia por tem-
po de serviço – FGTS. Precedentes desta Corte.

− “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de
sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato
de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso
público”. (Súmula 466, do Superior Tribunal de Justiça).

− O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extra-
ordinário n.º 596.478, cuja repercussão geral da matéria fora
reconhecida, em recente decisão negou provimento à súpli-
ca, firmando orientação de que o art. 19-A da lei 8.036/90,
acrescido pelo art. 9.º da medida provisória 2.164-41/2001,
que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido con-
tratada sem concurso público, não afronta a constituição.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta manejada pelo Municí-

pio de Tacima, contra sentença (fls. 49/51) que julgou parcialmente procedente a Recla-

mação Trabalhista proposta por Pierre Morais Vieira.

Em suas razões recursais, fls. 54/58, o ente apelante suscita prejudicial de

mérito, aduzindo que as prestações deferidas anteriores a cinco anos da data do ajuiza-

mento  da  ação  estariam fulminadas pelo  instituto  da  prescrição.  Ademais,  insurge-se

acerca da verba honorária fixada.

Contrarrazões ofertadas, fls. 155/163.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, sem mani-

festação quanto ao mérito do recurso. (fls. 183/184).

É o relatório.

DECIDO

O pleito formulado pelo Município de Tacima, vertido na presente insurgên-

cia, limita-se a sustentar que as parcelas deferidas, anteriores a cinco anos do ajuizamen-

to da ação, estariam atingidas pela prescrição, além de se insurgir acerca dos honorários

advocatícios fixados.

No entanto, em que pese o decisório combatido não ter determinado o ree-

xame necessário, adoto o entendimento relativo ao conhecimento ex officio quando se tra-

tar de sentença ilíquida.

Ante tais considerações, conheço da Remessa Oficial, passando à analise

plena da matéria posta nos autos.
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Pois bem. A controvérsia posta em mesa diz respeito ao depósito do Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período em que o demandante

laborou para o ente municipal na condição de prestador de serviço.

A Lei nº 8.036/90, que disciplina a matéria, dispõe:

“Art. 19-A.  É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hi-
póteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quan-
do mantido o direito ao salário”. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.164-41, de 2001)

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de  Recurso  Extraordinário  nº

596.478, cuja repercussão geral da matéria fora reconhecida, em recente decisão negou

provimento à súplica, firmando orientação de que o referido dispositivo legal, que as-

segura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público,

não afronta a Constituição.

Vejamos trecho constante no Informativo nº 670 do Pretório Excelso:

“O art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Pro-
visória  2.164-41/2001,  que assegura direito ao FGTS à pessoa
que tenha sido contratada sem concurso público  não afronta a
Constituição. Esse a orientação do Plenário que, em conclusão de
julgamento, desproveu recurso extraordinário no qual se discutia a
constitucionalidade, ou não, do dispositivo — v. Informativo 609.
Salientou-se tratar-se, na espécie, de efeitos residuais  de fato ju-
rídico que existira,  não obstante reconhecida sua nulidade com
fundamento no próprio § 2º do art. 37 da CF. Mencionou-se que o
Tribunal tem levado em consideração essa necessidade de se ga-
rantir a fatos nulos, mas existentes juridicamente, os seus efeitos.
Consignou-se a impossibilidade de se aplicar, no caso, a teoria ci-
vilista  das nulidades  de modo a retroagir  todos os efeitos des-
constitutivos dessa relação. Ressaltou-se, ainda, que a manuten-
ção desse preceito legal como norma compatível com a Constitui-
ção consistiria,  inclusive,  em desestímulo  aos Estados que qui-
sessem burlar concurso público. Aludiu-se ao fato de que, se hou-
vesse irregularidade na contratação de servidor sem concurso pú-
blico, o responsável, comprovado dolo ou culpa, responderia re-
gressivamente nos termos do art. 37 da CF. Portanto, inexistiria
prejuízo para os cofres públicos”.

Seguindo esta linha de raciocínio, a Colenda 1ª Câmara Cível desta Corte

de Justiça  já  vinha firmando posicionamento  no sentido  de que,  mesmo reconhecido
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como nulo o vínculo com a administração, faz  jus o servidor aos valores referentes ao

Fundo de Garantia. Vejamos precedentes neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da pres-
tação do serviço após o término do contrato. Não realização de
concurso público. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II, c. F.
Depósito  do  FGTS  devido.  Inteligência  do  art.  19-a  da  Lei  nº
8.036-90. Férias, terço constitucional e 13º salários devidos. Im-
possibilidade de enriquecimento sem causa. Reforma da senten-
ça. Procedência em parte. Provimento parcial. É devido o depósi-
to 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 nº 8.036-90).  Contrato nulo. Efeitos. A contra-
tação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia apro-
vação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.
37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada,  em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e
dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Enunciado nº
363 TST, revisado pela ra nº 121/03, DJ 19.11.03, republicado
DJ 25.11.03).  Faz  jus o  apelante  aos  valores  referentes  ao
FGTS que não foram depositados em sua conta vinculada,
durante todo o período laborado. Ainda, aos valores referentes
ao pagamento das parcelas salariais basilares, tais como a remu-
neração pelos dias de serviço prestado, férias, o terço constitucio-
nal  e décimo terceiro salários,  assim como seus proporcionais,
tudo para evitar o enriquecimento sem causa do município, que se
beneficiou com o trabalho do recorrente. 1 (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da pres-
tação do serviço após o término do contrato. Não realização de
concurso público. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II, c. F.
Depósito  do  FGTS  devido.  Inteligência  do  art.  19-a  da  Lei  nº
8.036-90. Manutenção da sentença. Desprovimento do apelo. É
devido o  depósito  do FGTS na conta vinculada  do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses pre-
vistas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o
direito  ao salário.  (art.  19-a da Lei  nº  8.03690).  Contrato  nulo.
Efeitos.  A contratação de servidor público,  após a CF/1988,
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice
no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário  mínimo,  e  dos valores referentes  aos  depósitos  do
FGTS.  (Enunciado nº 363 TST, revisado pela ra nº 121/03,  DJ
19.11.03, republicado DJ 25.11.03). 2 (grifou-se)

1TJPB; AC 200.2011.009.234-9/001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; DJPB 28/02/2012;
Pág. 12.
2 TJPB; AC 200.2010.003699-1/001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 14/12/2011;
Pág. 6.
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Em caso idêntico a 3ª Câmara Cível manifestou-se nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CO-
BRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  IRRE-
SIGNAÇÃO. Contratação  temporária  com  expressa  submis-
são ao regime celetista (Lei Municipal nº 4.208/04). Possibili-
dade. Transmudação de regime celetista em estatutário. Pa-
gamento devido apenas no período que vigorava o regime ce-
letista. Provimento parcial do recurso. Sabe-se que o estabe-
lecimento do regime jurídico trabalhista entre as partes de-
pende de expressa previsão legal autorizativa. Assim, restan-
do demonstrado que a relação entre as partes era de cunho
celetista, são devidos os pagamentos de FGTS e multa resci-
sória. Com a transmudação do regime celetista em estatutário,
impõe-se afirmar que os agentes comunitários de saúde só rece-
berão as verbas correspondentes ao período em que vigorou o re-
gime celetista e não atingido pela prescrição, ou seja, entre 27 de
agosto de 2004 a 27 de dezembro de 2007.3 (grifou-se)

Cito, também, por relevante, o Enunciado nº 466 do Superior Tribunal de

Justiça:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o sal-
do respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por
ausência de prévia aprovação em concurso público”.

Nesse contexto, dúvidas não pairam de que o promovente, não obstante a

precariedade de seus vínculos com a administração municipal, faz jus aos depósitos fun-

diários relativos ao período em que figurou como prestador de serviço.

Quanto à prescrição, observa-se que o STJ pacificou entendimento através

de recurso representativo de controvérsia, no sentido de que na cobrança das contribui-

ções referentes ao FGTS deve ser observado o prazo trintenário, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO. CERCE-
AMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊN-
CIA DA SÚMULA 7/STJ. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. RESP N. 1.110.848/RN. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA  N.  466/STJ.  NATUREZA  JURÍDICA  NÃO-TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRINTENÁRIO.  SÚMULA  210/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

3 TJPB;  AC  001.2010.023857-3/001;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Tércio  Chaves  de  Moura;  DJPB
15/12/2011; Pág. 11.
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1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sen-
tido de que a apreciação acerca da necessidade de produção de
prova compete às instâncias ordinárias,  não sendo possível no
âmbito  do recurso especial  revisar  esse entendimento,  por  de-
mandar a análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Inci-
dência da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2.  Por  meio  do  entendimento  firmado  no  do  REsp
1.110.484/RN (representativo de  controvérsia),"a  declaração
de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de
cargo público sem a necessária aprovação em prévio concur-
so público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equi-
para-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o tra-
balhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas
na  sua  conta  vinculada  ao  FGTS."  3.  Quanto  à  prescrição
para o saque do FGTS, deve ser observado o que dispõe a
Súmula 210/STJ, que estabeleceu o prazo prescricional de 30
(trinta) anos, dado a natureza jurídica não tributária da presta-
ção.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.4

Por fim, quanto à verba honorária, vislumbro que, ante o resultado da celeu-

ma jurídica, em que o autor sucumbiu em menor parte, mostra-se correta a condenação

do ente promovido ao pagamento na forma fixada, haja vista que retrata, satisfatoriamen-

te, o disposto pelo art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Assim sendo, o Magistrado de base decidiu de forma acertada, não mere-

cendo reforma a sentença objurgada.

Por essas razões, com fulcro no artigo 557,  caput, do Código de Pro-

cesso Civil, nego seguimento ao apelo e ao recurso oficial, mantendo incólume a

sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João pessoa, 16 de abril de 2015.

Desembargador José Ricardo Porto
                    RELATOR

4 AgRg no  AREsp 172.553/ES,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado em
26/06/2012, DJe 03/08/2012.



Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001620-79.2014.815.0061

J13/R02


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

