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ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação nº 0001360-72.2011.815.0201 
Origem  : 1ª Vara da Comarca de Ingá
Relator           : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante   : Município de Ingá
Procuradores: Anderson Amaral Beserra e Roberto Dimas Campos Júnior
Agravada : Romilda Fernandes dos Santos Gomes
Advogado   : Marcos Antônio Inácio da Silva

AGRAVO  INTERNO.   AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. CARGO
DE  PROFESSORA.   NULIDADE  DO  VÍNCULO.
DEPÓSITO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO  DE  SERVIÇO.  EXISTÊNCIA  DE
REPERCUSSÃO  GERAL  QUANTO  À  MATÉRIA.
SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CONCURSO
PÚBLICO.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO COLEGIADO. DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.  VIA  INIDÔNEA.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO
DECISUM. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
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insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  O art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,
admite  que  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
recurso  desde  que  a  decisão  recorrida  esteja  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  justamente  a
hipótese dos autos, uma vez que o recolhimento do
FGTS -  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na
hipótese de admissão de pessoal pela Administração
Pública, sem  a  realização  de  concurso  público,
mostra-se nulo, impondo o respectivo recolhimento,
submeteu-se  à  ritualística  da  repercussão  geral,  no
Supremo Tribunal Federal.

-  O  prequestionamento  de  temáticas  não  encontra
respaldo neste  momento processual,  porquanto,  só
pode ser admitida se detectada na decisão algum dos
vícios  enumerados  no  art.  535,  do  Código  de
Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  101/105,
interposto pelo Município de Ingá contra decisão monocrática proferida às fls. 90/99,
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que  acolheu  a  pretensão  recursal  manejada  por  Romilda  Fernandes  dos  Santos
Gomes, na vertente Ação Ordinária de Cobrança, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO  DA  AUTORA,  CONDENANDO  O
ENTE  MUNICIPAL  AO  RECOLHIMENTO  E
PAGAMENTO  DO  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO,  DO
PERÍODO LABORAL NÃO PRESCRITO. 

Em suas razões,  o recorrente sustenta a análise do
apelatório mediante decisão colegiada, uma vez que o entendimento proferido na
decisão combalida não tem respaldo no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil,
no  qual  requer  jurisprudência  de  Tribunal  Superior.  Por  fim,  pugna  pelo
prequestionamento da matéria.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.
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Na  hipótese  telada,  o  Município  de  Ingá busca
submeter  ao  controle  do  colegiado  a  decisão  de  fls.  90/99,  da  lavra  do
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, por entender não restar
preenchido o pressuposto legal autorizador do pronunciamento monocrático. 

Sem razão, contudo.

O § 1º-A, do art. 557, do Código de Processo Civil,
por seu turno, preceitua: 

Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao recurso.

A  decisão  combatida  atentou  para  tal
direcionamento, consoante se colhe do excerto abaixo colacionado:

(…) No tocante ao recolhimento do FGTS -   Fundo de  
Garantia do Tempo de Serviço, assiste razão à parte
recorrente.
Na hipótese, em apreço, conforme se depreende da
documentação  anexada,  fls.  12/21,  a  autora  foi
contratada  para  prestação  de  serviços,  mediante
vínculo precário, junto à Secretaria de Educação do
Município de Ingá, sem que houvesse a justificativa
de necessidade temporária de excepcional interesse
público,  o  que,  por si  só,  torna seu contrato  nulo,
haja  vista  a  inobservância  aos  dispositivos
constitucionais, ora tratados.
Nessa  ordem,  de  acordo  com  o  posicionamento
firmado  no  Supremo  Tribunal  Federal,  com  o
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julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº
596.478/RR,  sob  o  regime  da  repercussão  geral,  é
devido o recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na hipótese de admissão de
pessoal pela Administração Pública, sem a realização
de concurso público.
Colaciono, nesse sentido, o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO
PÚBLICO.  CONTRATO  NULO.  EFEITOS.
RECOLHIMENTO  DO  FGTS.  ART.  19-A DA LEI
8.036/90.  CONSTITUCIONALIDADE.  EXISTÊNCIA
DE  REPERCUSSÃO  GERAL.  (RE  596478  RG,
Relator(a):  Min.  ELLEN  GRACIE,  julgado  em
10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-
10-2009  EMENT  VOL-02376-04  PP-00764
RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91). 
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO POR
AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  FGTS.
DIREITO  AO  LEVANTAMENTO.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  POR  RECURSO
REPETITIVO JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA
JULGAR FEITOS DESTA NATUREZA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1.
A  jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de
admitir a liberação do saldo do FGTS em favor do
titular que teve seu contrato de trabalho declarado
nulo por inobservância do art. 37, II, da CF/1988. 2.
Entendimento acima ratificado pela Primeira Seção
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deste  Tribunal,  ao  julgar  o  REsp  1.110.848/RN,
mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos). 3. Tanto o STF quanto o STJ já
firmaram  entendimento  quanto  à  competência  da
Justiça  Comum  para  processar  e  julgar  as  causas
instauradas entre o Poder Público e seus servidores
submetidos  a  regime  especial  disciplinado  por  lei
local  editada  antes  ou  após  a  Constituição
Republicana de 1988. 4. Não merece ser conhecida a
tese relativa à ocorrência de preclusão e de ofensa à
coisa julgada, uma vez que não debatida no âmbito
do  acórdão  recorrido,  a  despeito  da  oposição  dos
embargos de declaração. Ademais, a parte recorrente
não alegou ofensa ao art. 535 do CPC a fim de que
este  Tribunal  pudesse  anular  o  aresto  por  suposta
omissão. Incide, portanto, o disposto na Súmula 211
do  STJ,  por  ausência  de  prequestionamento.  5.
Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa
parte, não provido. (REsp 1201584/AM, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA,  julgado  em 14/12/2010,  DJe  08/02/2011)  -
destaquei.
Nesse  esteio,  cumpre  destacar  que  o  aludido
acórdão,  nos  termos do art.  543-B,  §  3º  e  §  4º,  do
Código de Processo Civil, é dotado de força e efeito
vinculantes,  obrigando  os  tribunais  inferiores  a
conformarem suas decisões ao paradigma vencedor
da Corte Suprema.
Dessa forma, é devido o recolhimento, com o ulterior
pagamento, do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo
de  Serviço a  servidora  contratada,  Romilda
Fernandes  dos  Santos  Gomes,  no  interregno
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compreendido entre 31 de novembro de 2011 a 31 de
novembro  de  2006,  respeitando,  portanto,  o  prazo
prescricional.

Ora, a tese acolhida pela decisão monocrática acerca
do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando declarado
nulo  o  contrato  de  trabalho,  tem  respaldo  em  recurso  submetido  ao  rito  da
Repercussão  Geral,  no  Supremo  Tribunal  Federal,  autorizando,  inequivocamente,
que o relator a profira, dispensando a remessa ao colegiado.

Não  é  o  momento  oportuno  para  se  requerer  o
prequestionamento de matérias, pois aquele requisito indispensável para se recorrer
às instâncias superiores,  a  teor das Súmulas  nº  356 e  nº  282,  ambas do Supremo
Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das máculas dispostas no art.
535, do Código de Processo Civil.

Raciocínio esse mantido nas Cortes de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTUITO  DE
MODIFICAÇÃO  DO  JULGADO.  VIA
INADEQUADA. OBJETO CENTRAL DO DITÍGIO
TRATADO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
INVIÁVEL  A  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.  EMBARGOS  REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A matéria já se encontra
prequestionada implicitamente pelo enfrentamento
das  questões  no  acórdão,  embora  sem  indicação
expressa  dos  dispositivos  de  Lei  que  o
fundamentaram.  Precedentes  do  STJ.  2.  A
embargante  tenta  em  sede  de  embargos  de
declaração  revisitar  o  julgado,  objetivando  sua
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reforma e desvirtuando assim a natureza do recurso
do art. 535 do CPC. As questões relevantes do litígio
restaram abordadas na decisão não havendo omissão
no  julgado.  Inconformada  com  o  julgado  deve  a
embargante manejar o recurso de reforma cabível. 3.
Embargos de declaração a que se nega provimento.
(TJPE;  Rec.  0000976-08.2013.8.17.0000;  Terceira
Câmara) - negritei.

Ainda,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Pelos  motivos  postos,  é  de  se  concluir  pela
manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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