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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
SERVIDORA  ESTADUAL  –  CONTRATO
TEMPORÁRIO  –  DISPENSA  –  PAGAMENTO  DO
FGTS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  REMESSA
NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTE DO
STF, COM EFEITO EX NUNC – INAPLICABILIDADE
ÀS AÇÕES EM CURSO – REJEIÇÃO –  MÉRITO -
INCIDÊNCIA DO ART. 19-A, DA LEI  Nº 8.063/90 –
CONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELA
SUPREMA CORTE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA
SUMULADA PERANTE  O  STJ  –  APLICAÇÃO  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –  SEGUIMENTO
NEGADO.

-  Embora  o  STF  tenha  afastado  a  prescrição
trintenária em recente julgado, atribuindo a prescrição
quinquenal ao FGTS, modulou efeitos  ex nunc,  não
se aplicando, por causa disso, às ações em curso.

-  É constitucional  o art.  19-A da Lei  nº 8.036/90, o
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de
trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido
o seu direito ao salário.

- 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
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aprovação  em  concurso  público  (Súmula  466,  do
STJ). 

VISTOS, etc.

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível  interposta
pelo Estado da Paraíba contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara
da Comarca de Guarabira, que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada
por Maria Lúcia Ferreira Correia,  julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando o pagamento dos depósitos da conta vinculada ao FGTS no
período de 01/09/1988 a 31/12/2012, tendo por base o salário-mínimo.

Alega o apelante que a contratação da recorrida foi nula, não
gerando  qualquer  efeito  trabalhista,  a  não  ser  o  pagamento  da
contraprestação pelo serviço prestado.

Afirma que, por esse motivo, a apelada não faz jus ao FGTS,
até porque trata de verba eminentemente celetista.

Fala,  ainda, sobre a impossibilidade de pagamento dos 40%
(quarenta  por  cento)  relativos  ao  FUNDO,  bem  como  acerca  da
inaplicabilidade da prescrição trintenária.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja julgado
improcedente  o  pedido,  ou,  mantida  a  condenação,  que  seja  aplicada  a
sucumbência recíproca.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando a
tese recursal e requerendo a manutenção do decisum.

O  Parquet  Estadual opinou pelo trâmite regular da remessa e
do apelo, sem manifestação sobre o mérito da questão.

É o relatório.

DECIDO.

A autora,  ora  apelada,  ajuizou  a  presente  ação  objetivando
receber as quantias que deveriam ser recolhidas, a título de FGTS, decorrente
de  sua  contratação  temporária  perante  o  Estado  da  Paraíba  no  período
compreendido entre 01/07/1988 a 31/12/2012.

O  Juízo  de  primeiro  grau  acolheu,  parcialmente,  o  pleito
autoral, condenando o ente da Federação a pagar os valores referentes ao
Fundo  na  época  em  que  restou  comprovada  a  prestação  do  serviço
(01/09/1988 a 31/12/2012), com base no salário-mínimo, sem a inclusão da
multa de 40% (quarenta por cento), aplicando, por derradeito, a sucumbência
recíproca.

Essa decisão ensejou a remessa necessária prevista no art.
475, do CPC, bem como a interposição de apelo pelo promovido, através do
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qual  suscita  a  aplicação  da  prescrição  quinquenal,  que,  por  tratar  de
prejudicial de mérito, merece ser, de logo, examinada.

Pois bem, a citada prejudicial não rende acolhida, porquanto,
na hipótese vertente, vigora o prazo de trinta anos para a cobrança ilustrada
no caderno processual,  nos termos da Súmula nº 210 do STJ: A ação de
cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos.

Nesse  contexto,  é  imprescindível  esclarecer  que,  embora  o
STF, em recente julgado, tenha afastado a prescrição trintenária, atribuindo a
prescrição quinquenal ao FGTS, modulou efeitos ex nunc, não se aplicando,
por  causa disso,  às  ações  em curso.  Para  melhor  elucidação,  vejamos o
julgado:

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  nº  8.036/1990  e  55  do  regulamento  do  FGTS
aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.  Segurança  jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da
Lei  nº  9.868/1999.  Declaração  de  inconstitucionalidade  com
efeitos  ex  nunc. Recurso  extraordinário  a  que  se  nega
provimento. (STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar Mendes;
Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27)

Portanto,  no  caso  em tela,  deverá  permanecer  a  imposição
constante do decisum durante toda a contratação firmada entre as partes, vez
que não abarcada pela prescrição trintenária aplicável. Isso posto,  rejeito a
prejudicial.

No tocante ao mérito, o primeiro argumento do apelante é no
sentido de que, por tratar de contratação a título precário, eivada de nulidade,
a  apelada  se  limita  a  fazer  jus  ao  recebimento  do  salário  do  período
trabalhado,  acrescentando  que  o  Fundo  reclamado  somente  é  pago  aos
trabalhadores com vínculo celetista.

Sem razão o apelante, pois é pacífico o entendimento de que o
FGTS,  mesmo  sendo  apontado  como  celetista,  possui  regramento  que
autoriza sua aplicação aos contratados temporariamente pela Administração
sem a aprovação em concurso público. É o que dispõe o art. 19-A, da Lei nº
8.036/90, in verbis: 

Art. 19-A.  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.

O STF, aliás, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo,
vejamos:
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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FGTS.  CONTRATO  DE
TRABALHO  FIRMADO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA
DECLARADO NULO.  AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM  CONCURSO  PÚBLICO.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1. O
tribunal,  na  sessão  plenária  de  13  de  junho  de  2012,
apreciando o recurso extraordinário nº 596.478/rr, reconheceu
o  direito  aos  depósitos  do  fundo  de  garantia  do  tempo  de
serviço  FGTS  aos  trabalhadores  que  tiveram  o  contrato  de
trabalho com a administração pública declarado nulo em razão
da  inobservância  da  regra  constitucional  a  revelar  a
necessidade  de prévia  aprovação em concurso público. (...).
Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária,
ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de
outro  processo.  2.  Ante  o  quadro,  conheço  do  agravo  e  o
desprovejo. (STF; ARE 859.459; DF; Rel. Min. Marco Aurélio;
Julg. 27/01/2015; DJE 11/02/2015; Pág. 282.)

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato  nulo.
Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.
Constitucionalidade.  1.  É constitucional  o art.  19-A da Lei  nº
8.036/90,  o qual  dispõe ser  devido  o depósito  do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo
contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por
ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que
mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida
a nulidade da contratação do empregado público, nos termos
do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do
trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando  reconhecido  ser
devido  o  salário  pelos  serviços  prestados. 3.  Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478,
Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min.
DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-
2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

A  questão,  inclusive,  é  sumulada  perante  o  STJ  e
exaustivamente proclamada nesta Corte, vejamos:

Súmula 466. 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.

[…].  O Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço  –  FGTS é
devido  aos  servidores  temporários,  nas  hipóteses  em  há
declaração  de  nulidade  do  contrato  firmado  com  a
Administração  Pública,  consoante  decidido  pelo  Plenário  do
STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min.
Dias  Toffoli,  DJe  de  1/3/2013.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01242431920128152001, - Não possui -, Relator DESA MARIA
DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 10-02-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
SENTENÇA  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  VÍNCULO
PRECÁRIO.  SALDO DO FGTS.  CABIMENTO. SÚMULA 466
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REPERCUSSÃO
GERAL  RECONHECIDA  E  JULGADA  PELO  SUPREMO
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TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO
19-A DA LEI  N.º  8.036/90.  EXTENSÃO  AOS  CONTRATOS
NULOS.  DIREITO  AOS  RENDIMENTOS  RETIDOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXEGESE DA LEI DO ART.
333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERÇO DE FÉRIAS E
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
EXERCÍCIO  DO  LABOR  EM  TODO  O  PERÍODO  DE
PLEITEADO. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DA LEI ADJETIVA
CIVIL. EXEGESE DO ART. 557, §1º-A DO CPC. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. - SÚMULA Nº. 466-STJ. 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. […]. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00023325820118150131,  -  Não possui  -,  Relator  DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 27-11-2014) 

Em razão disso, não restam dúvidas que a decisão atacada
deve ser mantida, eis que o direito perseguido é respaldado tanto na Lei como
na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, com relação à aplicação da multa de 40% (quarenta
por cento) e à sucumbência recíproca, penso que o apelo resta prejudicado,
eis que a mencionada sanção já foi afastada pela sentença, que, também, já
aplicou a citada modalidade de repartição do ônus sucumbencial.

Por  tais  razões,  lastreado  na  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores e deste Tribunal, com fulcro no caput do art. 557, do CPC, rejeito
a prejudicial e, no mérito, nego seguimento à remessa necessária e ao
recurso voluntário,  mantendo o dispositivo da sentença em todos os
seus termos.

P.I.

João Pessoa, 30 de março de 2015.

Des. José Aurélio da Cruz
                 Relator 
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