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AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR
TEMPORÁRIO  -  INGRESSO  SEM  PRÉVIO  CONCURSO
PÚBLICO -   HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA
EXCEÇÃO DO ART. 37, IX, DA CF/88 -  VIOLAÇÃO AO
ART.  37,  II  E  §2º,  DA  CF/88  -  CONTRATO  NULO  -
EFEITOS  JURÍDICOS  -   DEPÓSITO  DO  FGTS  -
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI  8.036/90
- PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  -
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELO  STF  -
MATÉRIA  JULGADA SOB  O  RITO  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS  PELO  STJ  –  SÚMULA  466  DO  STJ  -
VERBA  DEVIDA – PRESCRIÇÃO  E  CONSECTÁRIOS
LEGAIS  –  DECISÃO  NOS  MOLDES  REQUERIDOS  –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PONTOS –
AGRAVO QUE NÃO TRAZ ARGUMENTOS SUFICIENTES
A  MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“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.”1

“A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão
da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação
em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37,
II,  da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca,

1 STF,  RE  830962  AgR,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  11/11/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014.
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gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das
quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.”2

“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 STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Carece de interesse recursal o agravante que requer seja a
questão controvertida solucionada exatamente nos moldes
já dispostos na decisão monocrática recorrida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno (fls. 107/117) interposto pelo Estado
da Paraíba em face da  decisão monocrática (fls.  110/115) que deu parcial
provimento à Apelação Cível interposta pelo autor, condenando o Ente Público
promovido ao pagamento dos depósitos referentes ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) no período trabalhado e não prescrito, além do saldo
de salário do mês de maio de 2014.

No que concerne aos consectários  legais,  a  decisão agravada
aplicou os 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).  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 respectiva modulação de efeitos.  

Em  suas  razões recursais, o  Estado da Paraíba argumenta que
não cabe a cobrança de FGTS em contratos administrativos, pois entende que
tal direito não foi expressamente estendido aos servidores públicos com base
no art. 19-A da lei 8.036/90. Pugna pela observância da prescrição quinquenal
e, em relação aos consectários legais, pela aplicação do art. 1º da Lei 4.494/97
até 25/03/2015, data após a qual a correção será pelo IPCA-E.

Contrarrazões não apresentadas, fls. 121.

2 STJ,  REsp 1110848/RN, Rel.  Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009,  DJe 03/08/2009,
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
3 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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VOTO

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pela qual os trago ao crivo deste órgão colegiado, nos seguintes termos:

Diante da nulidade da contratação, resta a discussão sobre
a  verba  daí  decorrentes,  requerida  pelas  partes,  a  qual
passo a examinar.

Entendo  que  a  decisão  de  primeiro  grau  merece  reparo,
pois, de acordo com o posicionamento firmado no Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
nº  596.478/RR (Tema 191  -  Recolhimento  de  FGTS na
contratação de servidor público sem a prévia aprovação
em concurso público), sob o regime da repercussão geral,
é devido o recolhimento do FGTS, na hipótese de admissão
de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de
concurso público.

Nesse sentido,  colaciono a ementa do julgado,  no qual  o
STF também declarou a constitucionalidade do art. 19-A da
Lei nº. 8.036/90:

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. (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)

Ainda:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  SERVIÇO  PÚBLICO  –
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO  –
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO  –
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO
ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO
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AO  DEPÓSITO  DO  FGTS  –  ORIENTAÇÃO  QUE
PREVALECE  NO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  EM
RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO
GERAL,  DO  RE  596.478/RR  –  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO. (RE 752206 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  29/10/2013,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-244  DIVULG  11-12-2013
PUBLIC 12-12-2013)

Dirimindo  quaisquer  dúvidas  acerca  da  matéria,  o  STF,
reafirmando  interpretação  firmada  no  RE  596.478/RG,
afirmou que  especificamente em relação aos servidores
temporários é devido o FGTS quando há declaração de
nulidade  do  contrato  firmado  com  a  Administração
Pública. Veja-se o ementário:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  NULIDADE.  DIREITO  AO  DEPÓSITO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.  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.
2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:  “REEXAME
NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  -  PRAZO  SUPERIOR  AO  ADMITIDO  NA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS -
DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.”
3.  Agravo  regimental  DESPROVIDO.(RE  830962  AgR,
Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em
11/11/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-231  DIVULG
24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já  exarado  sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos,  bem
como sumulado por essa Corte:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.  NULIDADE  DE
CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO  AO  LEVANTAMENTO  DOS  SALDOS
FUNDIÁRIOS.  CITAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
MOSSORÓ/RN.  CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
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DOS  DISPOSITIVOS  VIOLADOS.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF.
1.  A declaração  de  nulidade  do  contrato  de  trabalho  em
razão  da  ocupação  de  cargo  público  sem  a  necessária
aprovação em prévio concurso público, consoante previsto
no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa
recíproca,  gerando,  para  o  trabalhador,  o  direito  ao
levantamento  das  quantias  depositadas  na  sua  conta
vinculada ao FGTS.
2.  Precedentes  do  STJ:  REsp  863.453/RN,  Rel.  Ministra
Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJ  12.11.2007;  REsp
892.451/RN, Segunda Turma, Rel.
Min.  João  Otávio  de  Noronha,  DJ  de  25.04.2007;  REsp
877.882/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
DJ de 28.02.2007; REsp 827.287/RN, Primeira Turma, Rel.
Min.  José  Delgado,  DJ de  26.06.2006;  REsp  892719/RN,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
13.03.2007, DJe 02.06.2008.[...]
8.  Não há litisconsórcio passivo entre o ex-empregador (o
Município)  e a Caixa Econômica Federal  -  CEF, uma vez
que, realizados os depósitos, o empregador não mais detém
a titularidade sobre os valores depositados, que passam a
integrar  o  patrimônio  dos  fundistas.  Na  qualidade  de
operadora do Fundo, somente a CEF tem legitimidade para
integrar  o  pólo  passivo  da relação processual,  pois  ser  a
única responsável pela administração das contas vinculadas
do  FGTS,  a  teor  da  Súmula  82,  do  Egrégio  STJ
(Precedente:  REsp 819.822/RN,  Rel.  Ministro  Teori  Albino
Zavascki,  Primeira  Turma,  julgado  em  19.06.2007,  DJ
29.06.2007 p. 496). 9. A Corte, em hipóteses semelhantes,
ressalva  o  direito  da  CEF ao  regresso,  sem prejudicar  o
direito do empregado (Precedente:  REsp 897043/RN, Rel.
Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em
03.05.2007,  DJ  11.05.2007  p.  392).  Recurso  especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008.
(REsp  1110848/RN,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)

SÚMULA 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.  (Súmula  466,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)
[…]
Portanto, deve ser reformada a sentença recorrida, por estar
absolutamente  desalinhada  com  o  entendimento
consolidado  das  Cortes  Superiores  no  sentido  de  acolher
parcialmente  a  súplica  do  primeiro  recorrente/  autor
referente  apenas  ao  pagamento  do  FGTS,  respeitada  a
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prescrição quinquenal4.

Ora, o recurso apelatório foi decidido com base em precedentes
dos  Tribunais  Superiores  julgados  com repercussão  geral  e  sob  o  rito  dos
recursos  repetitivos,  previsto  no  art.  543-C  do  CPC/1973,  além  de  existir
entendimento  sumulado  sobre  o  tema  (S466/STJ), de  modo  que  é
absolutamente descabida a alegação do agravante no sentido de que não há
consenso  na  matéria  julgada  pela  decisão  monocrática  ou,  ainda,  que  os
Tribunais Superiores se  inclinam em sentido diverso,  trazendo tão somente
ementas  de  julgados  anteriores  à  pacificação  jurisprudencial  e  relativas  à
hipóteses  diversas,  onde  não  houve  a  declaração  judicial  de  nulidade  do
contrato entre o servidor e a Administração Pública. 

Ademais,  a prescrição aplicada e os consectários legais,  foram
exatamente  os  requeridos  neste  Agravo  Interno,  não  havendo  interesse
recursal na análise desses pontos. 

Assim,  considerando  que  o  agravante  não  trouxe  nenhum
subsídio  fático  ou  jurídico  capaz  de  modificar  a  conclusão  do  decisum
agravado,  o  qual está  em  consonância  com  a  jurisprudência  citada,  não
merece prosperar o presente recurso.

Frente ao exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir 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 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/6

4  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)
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