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Recurso Extraordinário  com Agravo.  Admissão de
trabalhador pela Administração Pública sem prévia
aprovação em concurso. Ausência de prova da natu-
reza estatutária ou jurídico-administrativa da con-
tratação.  Contrato  nulo. Competência  material  da
Justiça do Trabalho. Ausência de prequestionamento.
Súmula 282 do STF. Razões recursais que não men-
cionam os dispositivos constitucionais considerados
violados. Súmula 287 do STF. Necessidade de revol-
vimento de matéria  fático-probatória. Súmula 279
do STF. 

1. É inadmissível recurso extraordinário quando a questão
constitucional  nele  debatida não  é enfrentada pela decisão
recorrida. Inteligência da Súmula 282 do STF. Precedentes.

2. É inadmissível recurso extraordinário em cujas razões não
se indica o dispositivo constitucional que  se tem por vio-
lado. Óbice da Súmula 287 do STF. Precedentes. 

3.  Inexistindo  prova  do  caráter  estatutário  ou  jurí-
dico-administrativo da relação havida entre ente público e
trabalhador admitido sem prévia aprovação em concurso, é
injustificável  o afastamento da competência  da Justiça  do
trabalho para a apreciação de demanda em que se discute a
nulidade da contratação. A necessidade de reexame de ma-
téria fático-probatória  no enfrentamento da matéria invia-
biliza o processamento do recurso extraordinário, a teor da
Súmula 279 do STF. Precedentes.
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4. Parecer por desprovimento do agravo e, subsidiariamente,
do recurso extraordinário.

1. INTRODUÇÃO

Trata de agravo nos autos de recurso extraordinário inter-

posto pelo Estado do Piauí com fundamento na alínea “a” do in-

ciso III do art. 102 da Constituição.

O agravado ajuizou esta demanda perante a Justiça do Tra-

balho,  pleiteando  a  declaração  do  vínculo  empregatício  com o

ente público agravante de outubro de 2004 a dezembro de 2007 e

o pagamento de verbas laborais inadimplidas. 

A sentença reconheceu a prestação dos serviços. Diante da

ausência de concurso público a legitimar a admissão do trabalha-

dor, declarou-se a nulidade do contrato celebrado e condenou-se

o Estado do Piauí ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS), de horas extras e de contribuições previdenci-

árias (fl. 108).

O ente público interpôs recurso ordinário, e o trabalhador

recorreu adesivamente. O Tribunal Regional do Trabalho  (TRT)

da 22ª Região negou provimento ao recurso ordinário e deu par-

cial provimento ao apelo adesivo (fls. 108/113).
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O Estado do Piauí interpôs recurso de revista (fls. 114/124),

o qual teve seguimento denegado (fls. 128/134). Interpôs-se, então,

agravo de instrumento (fls. 4/14).

O Tribunal Superior do Trabalho  (TST), por meio do seu

Presidente, negou seguimento ao agravo de instrumento por defi-

ciência de traslado (fl. 152). Inconformado, o ente público aviou

agravo regimental (fls. 156/164). 

Em julgamento turmário, o TST proveu o agravo e, apreci-

ando o mérito do agravo de instrumento, negou-lhe provimento

(fls. 182/188). 

Após oposição e julgamento de embargos de declaração (fls.

194/202  e  214/220),  adveio  o  recurso  extraordinário  (fls.

228/240). O Estado do Piauí afirma a incompetência da Justiça do

Trabalho para apreciar  a  causa, apesar de não indicar dispositivo

constitucional como violado nas razões recursais. Sustenta, ainda, a

inconstitucionalidade do art. 19-A, caput e parágrafo único, da Lei

8.036/1990, afirmando ser indevida sua condenação ao pagamento

do FGTS diante da nulidade da contratação efetivada sem prévia

realização de concurso público.

A Vice-Presidência do TST, à fl. 244, determinou o sobresta-

mento do feito até a decisão do RE 596.478/RR, diante do reco-

nhecimento, pelo  Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral

da questão atinente aos depósitos fundiários no caso de contrata-

ção pela Administração Pública sem concurso. Julgado pelo STF o
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apelo paradigma, a Vice-Presidência do TST decidiu pela prejudi-

cialidade  do  recurso  extraordinário  quanto  ao  debate  sobre  o

FGTS e, com base na Súmula 279 do STF, negou seguimento ao

recurso com relação à discussão sobre a competência da Justiça do

Trabalho para apreciar a causa (fls. 251/252).

Interpôs-se, por fim, o presente agravo, fls. 254/266, o qual

teve processamento determinado na forma do art. 544, § 2º, do

CPC/1973 (fls. 199), com remessa dos autos ao STF.

Nesse  estágio,  concedeu-se  vista  do  feito à  Procura-

doria-Geral da República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

O  Estado do Piauí  insurge-se contra o acórdão proferido

pelo TST (fls. 182/188), complementado pela decisão dos embar-

gos de declaração  (fls. 214/220), que  manteve  a competência  da

Justiça do Trabalho  para apreciar a presente demanda. O agravo,

contudo, não merece prosperar.

Em verdade, a decisão recorrida não enfrenta o debate sobre

a matéria por considerá-lo inovação recursal, já que proposto ape-

nas em sede de embargos de declaração, como registrado à fl. 218.

Veja-se trecho do julgado:

[…]
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Inconformado, o reclamado, a título de omissão, sustentou a in-
competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide. Insistiu,
ainda, não ser devido o pagamento de FGTS ao reclamante, por
considerar inconstitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 
Permissa venia, não resta evidenciado o defeito apontado que, ob-
jetivamente, não existe no acórdão embargado. 
Quanto ao primeiro argumento, cumpre salientar que a matéria
não foi ventilada no recurso de revista, constituindo inovação re-
cursal. 
Quanto ao segundo argumento, conforme se constata da análise
das razões dos embargos de declaração, o reclamado apenas in-
siste nos argumentos trazidos no recurso de revista, que já foram
analisados por esta Corte.
[…] (Grifou-se.)

A matéria, pois, não se encontra devidamente prequestio-

nada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário

por aplicação do entendimento consolidado pela Súmula 282 do

STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na

decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido já se posi-

cionou o STF em situações semelhantes à dos autos, conforme se

infere da decisão  no ARE 1.014.708/AM, Relator Ministro Ri-

cardo Lewandowski:

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao re-
curso extraordinário interposto de acórdão assim ementado: 

“RECURSO  DE  REVISTA  COMPETÊNCIA  MATE-
RIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO CELE-
TISTA. A decisão regional encontra-se em consonância com
a iterativa, notória  e  atual  jurisprudência  desta  Corte, se-
gundo a qual compete à Justiça do Trabalho o exame das de-
mandas  em  que  se  discute  a  relação  havida  entre  entes
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públicos  e  servidores  admitidos  sem prévia  aprovação  em
concurso público. Recurso de Revista não conhecido. 
FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. O Recorrente não
cuidou de indicar violação ao dispositivo constitucional ou
legal, tampouco transcreveu arestos  aptos  ao confronto de
teses, nos termos do art. 896 da CLT. Logo, o apelo está fun-
damentado, no tema. Recurso de Revista não conhecido”
(pág. 1 do documento eletrônico 14). 

No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sus-
tenta-se, em suma, violação aos arts. 5°, II e XXXVI, 7°, III; 37,
caput, II, IX e § 2°; 39, § 3°; 93, IX e 114, I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII e XI, da mesma Carta. 
A pretensão recursal não merece acolhida. 
Isso porque, à exceção dos arts. 37, caput, II, IX e § 2°; 114, I e
93, IX, da Constituição, os demais dispositivos suscitados pela re-
corrente não foram prequestionados. Assim, como tem consig-
nado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia ale-
gação de  ofensa  ao  texto  constitucional, apenas  deduzida  em
embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse
sentido, cito a ementa do ARE 900.962-AgR/BA, da relatoria
do Min. Luiz Fux:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRA-
ORDINÁRIO  COM  AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA
DE  COTAS  CONDOMINIAIS  INADIMPLIDAS. IN-
SURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JU-
ROS  MORATÓRIOS  APLICADOS. AUSÊNCIA  DO
NECESSÁRIO  prequestionamento.  ALEGAÇÃO  TAR-
DIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DES-
PROVIDO. 

Além disso, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é ve-
dado pela Súmula 279, bem como das normas infraconstitucio-
nais  pertinentes  ao  caso, sendo  certo  que  eventual  ofensa  à
Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  TRABA-
LHISTA.  CONTRATO  NULO. EFEITOS.  ALEGADA
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INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
ANÁLISE QUANTO AO REGIME JURÍDICO DA RE-
LAÇÃO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REE-
XAME  DO  CONJUNTO  FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL. RECOLHIMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI
N.  8.036/1990.  CONSTITUCIONALIDADE.  PRECE-
DENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE
NEGA  PROVIMENTO” (ARE  910.273-AgR/DF, Rel.
Min. Cármen Lúcia). 
“EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGI-
MENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
COMPETÊNCIA  JURISDICIONAL. SERVIDOR  PÚ-
BLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RE-
LAÇÃO  DE  TRABALHO  (CELETISTA  OU
ESTATUTÁRIO). RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIA-
DAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO
STF. REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓ-
RIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO” (RE 575.933-AgR/RO, Rel.
Min. Teori Zavascki). 
“EMENTA: Agravo regimental  em recurso  extraordinário
com agravo. 2. Processo Civil. Competência. Juizados especi-
ais. Acórdão recorrido que reconhece a existência de relação
trabalhista. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do
STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento” (ARE  730.630-AgR/MT, Rel.
Min. Gilmar Mendes). 
“EMENTA: 1. Justiça do Trabalho: competência para dizer
da existência ou não de vínculo empregatício: precedentes.
2. RE: descabimento: questão  relativa  à  caracterização  de
vínculo empregatício, que demanda reexame de matéria de
fato e de provas inviável no recurso extraordinário (Súmula
279). 3. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade  de  impugnação:  precedentes”  (AI  376.709-
AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 

Ademais, no que se refere ao FGTS, o Plenário desta Corte, no
julgamento do RE 596.478-RG (tema 191), Rel. Min. Ellen
Gracie e redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE
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705.140-RG (tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, ambos com
repercussão geral reconhecida, assim decidiu, respectivamente:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-
A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucio-
nal 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 sa-
lário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contrata-
ção 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”. 
“Ementa: CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO. CON-
TRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA  SEM  CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS
JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPRE-
GADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LE-
VANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -
REPERCUSSÃO  GERAL).  INEXIGIBILIDADE  DE
OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZA-
TÓRIO. 1. Conforme  reiteradamente  afirmado  pelo  Su-
premo  Tribunal  Federal, a  Constituição  de  1988  reprova
severamente as  contratações de pessoal  pela Administração
Pública sem a observância das normas referentes à indispen-
sabilidade da prévia aprovação em concurso público, comi-
nando  a  sua  nulidade  e  impondo  sanções  à  autoridade
responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a emprega-
dos, 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”. 

No mesmo sentido: 
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“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRA-
TAÇÃO  TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO  AO
DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO
GERAL  RECONHECIDA. JULGAMENTO  DE  MÉ-
RITO. 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 Admi-
nistração 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 recor-
rido assentou: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  -  PRAZO
SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PER-
TINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO
AO  RECOLHIMENTO  PRECEDENTE  DO  STF.  3.
Agravo  regimental  DESPROVIDO”  (RE  830.962-
AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux). 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIO-
NAL. AGRAVO REGIMENTAL  NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  CONTRATO
NULO.  AUSÊNCIA  DE  APROVAÇÃO  EM  CON-
CURSO  PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE  DO
ART. 19-A DA LEI  8.036/90. DIREITO DO TRABA-
LHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁ-
RIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE
DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E
DAS  CLÁUSULAS  DA  AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO”  (ARE  736.523-
AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRA-
ORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATO  TEMPORÁRIO. NULIDADE.  FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -  FGTS.
DIREITO AOS DEPÓSITOS. FUNDAMENTAÇÃO DO
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ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM AS
DIRETRIZES DO PLENÁRIO NO RE 596.478 - RG
(REL. P/  ACÓRDÃO  MIN. DIAS  TOFFOLI  –  TEMA
191) E NO RE 705.140 – RG (DE MINHA RELATO-
RIA – TEMA 308), JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA
DA  REPERCUSSÃO  GERAL. AGRAVO  REGIMEN-
TAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 846.441-
AgR/AM, Rel. Min. Teori Zavascki). 

Isso  posto, nego  seguimento  ao  recurso  (art. 21, §  1°, do
RISTF).1 (Grifou-se.)

Ademais,  nenhum dispositivo  constitucional  foi  apontado

como violado nas razões do recurso extraordinário, para justificar

o cabimento do apelo e  mesmo para justificar a  pretendida re-

forma do julgado com base na alegada incompetência da Justiça

do Trabalho (fls. 228/240). 

O STF firmou entendimento de que é inadmissível recurso

extraordinário em cujas razões não se indique o dispositivo consti-

tucional que teria sido afrontado. Isso se confirma pela decisão do

RE - AgR 743.134/PI, Relator Ministro Dias Toffoli, cuja ementa

segue transcrita: 

EMENTA: Agravo regimental  no recurso  extraordinário com
agravo. Petição de recurso extraordinário que não aponta o dis-
positivo constitucional que teria sido violado. Precedentes. Ser-
vidor público. Ausência de prévio concurso público. Nulidade da
contratação. FGTS. Direito aos depósitos para o fundo quando
mantido o direito aos salários. Constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90. Repercussão geral. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não se ad-
mitir recurso extraordinário em cujas razões o recorrente não

1 Supremo  Tribunal  Federal. ARE 1.014.708/AM, Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski. DJe un. 268, 19 dez. 2016.
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tenha indicado os dispositivos da Constituição Federal que te-
riam sido violados.
2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 596.478/RR,
do qual fui Relator para o acórdão, reconheceu a repercussão
geral do tema em debate e, no mérito, concluiu pela constituci-
onalidade do “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 Pú-
blica seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário”.
3. Agravo regimental não provido.2 (Grifou-se.)

Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli mencionou preceden-

tes atinentes ao tema:

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
O inconformismo não merece prosperar. 
Insiste  o agravante que a  Justiça  do Trabalho é incompetente
para julgar o presente feito e que, apesar de não haver indicado,
nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constituci-
onal teria sido ofendido com o julgamento da causa pela Justiça
Laboral, a questão em debate teria sido bem delineada. 
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não se
admitir recurso extraordinário em cujas razões o recorrente não
tenha indicado os dispositivos da Constituição Federal que te-
riam sido violados com a prolação do acórdão recorrido. Nesse
sentido, anotem-se os seguintes julgados:   

“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Intem-
pestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto
no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada
sua  tempestividade, deve  ser  apreciado  o  recurso. 2. RE-
CURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição. Ar-
tigos  violados. Não indicação. Inteligência  do art. 321  do
RISTF e  da  súmula  284. Agravo regimental  não provido.

2 Supremo Tribunal Federal. ARE 743.134-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli.
DJe un. 156, 14 ago. 2014.
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Não se  admite  recurso  extraordinário  que não indique o
dispositivo constitucional que lhe autorizaria a interposição,
nem aponta quais  normas constitucionais  que teriam sido
violadas pelo acórdão recorrido” (AI nº 713.692/MG-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de
14/11/08).   
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário. Petição que não indica o dispositivo constitu-
cional violado. Descabimento. Precedentes. 3. Agravo regi-
mental a que se nega provimento” (AI nº 595.866/RS-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de
18/4/08).

Anote-se que o art. 102 da Constituição Federal consigna tão
somente o permissivo constitucional do recurso extraordinário,
ou seja, as hipóteses nas quais é cabível o manejo do apelo ex-
tremo, cabendo ao recorrente indicar as normas constitucionais
violadas em cada caso. 
Por outro lado, no tocante ao direito do agravado aos depósitos
relativos ao FGTS, o Plenário desta Corte, no julgamento do
RE nº 596.478/RR, do qual fui Relator para o acórdão, reco-
nheceu a  repercussão geral  do tema em debate e, no mérito,
concluiu pela constitucionalidade do 

“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 sa-
lário [subsistindo, portanto,] o direito do trabalhador ao de-
pósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário
pelos serviços prestados.”

No mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados:
“PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSTITUCIONAL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRA-
ORDINÁRIO  COM  AGRAVO. CONTRATO  NULO.
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚ-
BLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA
LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DE-
PÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM  O  DECIDIDO  PELO  PLENÁRIO  DESTA

12



PGR Recurso Extraordinário com Agravo 927.973 PI

CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CON-
TRATO.  ANÁLISE  DE  DIREITO  LOCAL  E  DAS
CLÁUSULAS  DA  AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚ-
MULAS  280  E  454/STF. AGRAVO  REGIMENTAL  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 736.523/MS-
AgR, Segunda Turma, Relator  o  Ministro Teori  Zavascki,
DJe de 7/5/14).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCI-
ONAL. ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990: CONSTITU-
CIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº  736.376/PI-AgR,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
7/2/14).
“FGTS  –  CONTRATO  DE  TRABALHO  FIRMADO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARADO
NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE. O Tribunal
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 re-
velar  a  necessidade de prévia aprovação em concurso pú-
blico. Precedente: Recurso Extraordinário nº 596.478/RR,
mérito julgado a partir de repercussão geral admitida. Res-
salva de entendimento pessoal” (ARE nº 736.170/AL-AgR,
Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/10/13).

Por fim, anote-se que não foi utilizada como razão de decidir, na
decisão agravada, a suposta ausência de repercussão geral da ma-
téria ou a insuficiência de sua demonstração. 
Nego provimento ao agravo regimental.3 (Grifou-se.)

Assim, também se apresenta o óbice da Súmula 287 do STF

ao conhecimento do recurso extraordinário: “Nega-se provimento ao

3 Supremo Tribunal Federal. ARE 743.134-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli.
DJe un. 156, 14 ago. 2014.
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agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso ex-

traordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Em que pese tenha o STF, no bojo da  Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) 3.395/DF, afastado qualquer interpreta-

ção dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, com a  redação

determinada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro

de 2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apre-

ciação de demandas envolvendo o poder público e seus servidores,

nada ficou decidido sobre a natureza jurídica do contrato firmado

com a Administração Pública sem prévio concurso. O fato de ter

havido contratação  sem prévia  aprovação em concurso  público,

por si, não afasta a competência da Justiça do Trabalho.

Essa  conclusão se extrai da decisão proferida pela Ministra

Cármen Lúcia na Reclamação (RCL) 22.993/DF:

[…] 
2. O Reclamante alega que “não há que se falar em regime celetista
nas contratações efetivadas pelo Município de Timon, mesmo que sem
concurso público, oportunidade na qual foi citada a decisão do STF que
fixou a competência da justiça comum para dirimir as lides entre o Es-
tado e seus servidores, suspendendo qualquer interpretação do art. 114,
I, da Constituição” (fl. 4, doc. 2).
Sustenta que “o Tribunal desacolheu os argumentos apresentados pelo
Município de Timon, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho
para julgar a presente demanda. O entendimento acima desrespeita a
autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julga-
mento da ADI 3395, posto que, esta suspensa qualquer interpretação
do art. 114, I, da Constituição Federal, bem como, não há lei no Muni-
cípio de Timon-MA que autorize este ente a contratar sob o regime de
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direito celetista, bem como, não pertence a Justiça Trabalhista, conhecer e
julgar, demandas envolvendo contratação de pessoal entre o particular e o
ente público” (fls. 6-7, doc. 2). 
[…]
Em 31.8.2016, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo
não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da reclama-
ção: 

“RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  DEMANDA
ENVOLVENDO  MUNICÍPIO  E  TRABALHADORA
ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. RECONHE-
CIMENTO  DA  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO
TRABALHO. ALEGADA  OFENSA  À  AUTORIDADE
DA DECISÃO  DO  STF  NA  ADI  3.395/DF. INEXIS-
TÊNCIA  DE  DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS
DE VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINIS-
TRATIVA. DEFICIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO. AUSÊN-
CIA  DE  ADERÊNCIA  ESTRITA  ENTRE  O  ATO
RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. 1.
Na ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou, em 5/4/2006,
decisão liminar suspendendo toda interpretação dada ao inciso I do
art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua,
na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que
sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vin-
culados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurí-
dico-administrativo. 2. Conforme  art. 156, parágrafo  único, do
Regimento Interno do STF, e art. 282, VI, do CPC/1973 (tem-
pus regit actum), é necessário que a reclamação constitucional seja
instruída  com prova  documental  suficiente  à  comprovação  de  seu
conteúdo. 3. Não reconhecida pelo acórdão reclamado a natureza ju-
rídico-administrativa  da  relação  entre  trabalhadora  admitida  sem
concurso público e o Município de Timon/MA, a aferição de even-
tual violação à decisão proferida na ADI 3.395/DF dependeria da
apresentação de documentos indispensáveis ao exame da questão de
fundo, notadamente contrato administrativo ou termo de posse. Não
se vislumbra, ainda, aderência estrita entre o ato reclamado e o pa-
radigma de controle. 4. Parecer pelo não conhecimento da reclamação
e, sucessivamente, pela improcedência” (fl. 13). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
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4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar
a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada
do Tribunal”, como se dá na espécie.
5. O Município de Timon/MA alega ter sido responsabilizado
pela Justiça do Trabalho por firmar contrato administrativo com
Maria Francisca dos Santos Silva. Entretanto, não foram junta-
dos, nesta  reclamação, documentos  comprovadores  do  regime
jurídico estatutário ou jurídico-administrativo entre a Interes-
sada e o Reclamante.
Também não se tem a situação processual do acórdão reclamado,
proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Traba-
lho da 16ª Região, em 17.11.2015. 
Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento
da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.395, é  imprescindível  a  demonstração  pelo  Reclamante  do
termo de posse ou do contrato administrativo firmado com a
Interessada. A ausência desses documentos impossibilita verificar
a identidade material do alegado pelo Reclamante. 
Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da Repú-
blica: 

“O município nenhuma prova produziu, nem na lide originária e
nem nesta reclamação, capaz de evidenciar a existência de um enlace
jurídico-administrativo havido entre as partes, tais como, a nomeação
em cargo em comissão, a celebração de contrato administrativo ou
termo de posse. 
Não  merece  ser  conhecida, portanto, a  reclamação  constitucional.
Nesse sentido já versaram decisões proferidas em reclamações simila-
res, envolvendo o próprio Município de Timon, a exemplo do se-
guinte julgado: 
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL  NA RECLAMA-
ÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRI-
MENTO  DA  DECISÃO  PROFERIDA  NA  AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395.
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA AFERIR
A IDENTIDADE MATERIAL DOS ACÓRDÃOS PARA-
DIGMÁTICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMEN-
TAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ 
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Na mesma linha inclinam-se decisões monocráticas proferidas nos
seguintes feitos: Rcl 22990/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
28/4/2016; Rcl  21970/MA, Rel. Min. Cármen  Lúcia, DJ
29/2/2016; Rcl 19783 MC/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
6/3/2015. 
Ainda que, eventualmente, venha a ser conhecida a reclamação, sua
improcedência é medida que se impõe, tendo em vista a inocorrência
de violação à decisão proferida pelo STF na ADI 3.395/DF. 
Com efeito, no bojo da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referen-
dou, em 5/4/2006, decisão liminar proferida pelo Ministro Nelson
Jobim em 27/1/2005, suspendendo ‘toda interpretação dada ao
inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004,
que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘… apreciação
… de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus
servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou
de caráter jurídico-administrativo’. 
Confira-se a ementa do acórdão que ratificou a liminar:
‘EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação  direta.
Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Cau-
sas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que
não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito
desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpreta-
ção do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004.
Precedentes. Liminar deferida para excluir  outra interpretação. O
disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange
as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja
vinculado por relação jurídico-estatutária.’ 
Nessa decisão, como se observa, o STF não tratou da natureza jurí-
dica do contrato firmado com o Poder Público sem prévio concurso,
tal como ocorre no caso dos autos. Em situação jurídica semelhante,
o  Ministro  Roberto  Barroso  negou  seguimento  à  Reclamação
22.521/MS em decisão assim ementada: 
‘RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  NULIDADE  DO  CON-
TRATO. MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELA  DECI-
SÃO RECLAMADA. IMPROPRIEDADE DA VIA. 1. A
reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco se presta a
suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. O
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equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no mo-
mento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma
reclamação. 2. Reclamação a que se nega seguimento.’ 
Diante do exposto, por qualquer ângulo em que seja apreciada, não
prospera a presente reclamação” (fls. 7-9, doc. 13).

[…]
Não comprovada a relação jurídico-estatutária entre a Interes-
sada  e  o  Reclamante, ausentes  os  requisitos  processuais  pelos
quais se viabilizaria o regular trâmite da reclamação, fundada no
descumprimento da  decisão  proferida  pelo  Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
[...]4 (Grifou-se.)

No caso dos autos, o acórdão recorrido é expresso em afir-

mar  a  inexistência  de  prova  do  caráter  estatutário ou  jurí-

dico-administrativo da relação havida entre o ente  público  e  o

trabalhador agravado. A conclusão de que a causa não se amolda à

competência da Justiça do Trabalho, portanto, só poderia ser alcan-

çada mediante revolvimento de matéria fático-probatória, o que

não se admite nesta fase recursal, a teor do disposto na Súmula 279

do STF. 

Em caso semelhante ao dos autos, o STF decidiu ser injusti-

ficável o  afastamento da competência da Justiça do Trabalho  em

razão da ausência de prova da natureza não celetista da relação ha-

vida entre as partes. É o que se colhe do seguinte trecho da deci-

são  do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) 938.761/MA,

Relator Ministro Dias Toffoli, em que se debateu a competência

4 Supremo Tribunal Federal. RCL 22.993/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe
un. 196, 14 set. 2016.
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para a apreciação de demanda relativa à nulidade de contratação

efetivada pela Administração Pública sem prévia realização de con-

curso:

[…]
Alega o recorrente violação dos artigos 37, inciso II e § 2º e 114,
inciso I, da Constituição Federal. 
Decido. 
O inconformismo não merece prosperar. 
No que se refere ao artigo 114 da Carta Magna, o Tribunal Su-
perior do Trabalho não conheceu do recurso de revista, quanto a
este ponto, tendo em vista a necessidade do reexame das provas
relativas à contratação temporária ou exercício de cargo comissi-
onado. Aduziu, in verbis, que: 

“O Tribunal afastou expressamente a hipótese de contrata-
ção nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República,
contudo, não informa para que cargo a reclamante fora con-
tratada, nem quando, limitando-se a registrar a contratação
sem observância do princípio do concurso público. Regis-
trou que ‘não se desincumbiu, o Município recorrente do
encargo de comprovar a publicação oficial da Lei institui-
dora do Regime Jurídico Estatutário, condição para sua vali-
dade e eficácia, a teor do art.1º da LINDB’. Concluiu não
ser  o caso de relação jurídico-administrativa, mas, sim, de
contratação nula, daí ter mantido a sentença pela competên-
cia desta Justiça Especializada.” 

Desse modo, a análise da matéria relativa à competência, no caso,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa,
fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidên-
cia da Súmula nº 279/STF.
[...]5 (Grifou-se.)

5 Supremo Tribunal Federal. ARE 938.761/MA, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe
un. 140, 1º ago. 2016.
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No mesmo sentido se decidiu no ARE 911.963/DF, Rela-

tor  Ministro Ricardo Lewandowski, com menção a precedentes.

Assim como ocorre no presente feito, não se tratava de hipótese de

desvirtuamento de contratação temporária por ente público, nem

de admissão de servidor pelo regime estatutário, mas de ingresso

de trabalhador no quadro de pessoal da Administração Pública sem

prévia aprovação em concurso: 

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao re-
curso extraordinário interposto de acórdão assim ementado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE RE-
VISTA. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
Consoante fundamentou o e. Tribunal Regional, não se trata
de ação em que se pleiteiam direitos trabalhistas decorrentes
do desvirtuamento da contratação temporária por ente pú-
blico, tampouco de  admissão pelo  regime estatutário, mas
sim  de  ingresso  da  empregada  no  Município  sem  prévia
aprovação em concurso público. Nesse contexto, cabe a esta
Justiça Especializada dirimir as controvérsias resultantes desse
período. Indene, portanto, o art. 114 da CF. 
CONTRATO  NULO.  EFEITOS.  SÚMULA  363/TST.
Correta a decisão do e. TRT que, reconhecendo a existência
de contrato nulo por ausência de aprovação em concurso
público, mantém a condenação do Município ao pagamento
de saldos  de  salários  e  ao  recolhimento dos  depósitos  do
FGTS porque  são  parcelas  previstas  na  Súmula  363/TST,
ressalvado o entendimento do Relator, no sentido de que
deveria o autor receber, em caráter indenizatório, e em razão
de sua presumida boa fé, todas as verbas típicas de um con-
trato  de  trabalho. Cumpre  salientar, por  oportuno, que  o
Plenário  do  Supremo  Tribunal  Federal, na  sessão  do  dia
28/8/2014, em julgamento do Recurso Extraordinário (RE
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705140)  com repercussão  geral  reconhecida, confirmou o
entendimento desta Corte Trabalhista e firmou a tese de que
as contratações sem concurso pela administração pública não
geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito
à percepção dos salários do período trabalhado e ao levanta-
mento dos depósitos  efetuados  no Fundo de Garantia  do
Tempo de Serviço (FGTS). Agravo de instrumento conhe-
cido e desprovido” (doc. eletrônico 13). 

Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram desprovi-
dos. 
No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sus-
tenta-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, II, 39, IX e
114, da mesma Carta, bem como ser indevido o recolhimento
de FGTS, pois “a Medida Provisória nº 2164-41, publicada no
DOU de 27 de agosto de 2001, na parte que altera os arts. 19-A
e 20, II, da Lei Federal n° 8036, de 11 de maio de 1990 é in-
constitucional por ofensa aos artigos 5, XXXVI; 7, 111; 18, ‘ca-
put’; 37, II, par. 2; 169 par. 1 da CF/88” (doc. eletrônico 20). 
A pretensão recursal não merece acolhida. 
Isso porque para dissentir do acórdão recorrido seria necessário
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é ve-
dado pela Súmula 279, bem como das normas infraconstitucio-
nais  pertinentes  ao  caso, sendo  certo  que  eventual  ofensa  à
Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  TRABA-
LHISTA.  CONTRATO  NULO. EFEITOS.  ALEGADA
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
ANÁLISE QUANTO AO REGIME JURÍDICO DA RE-
LAÇÃO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REE-
XAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL. RECOLHIMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI
N.  8.036/1990.  CONSTITUCIONALIDADE.  PRECE-
DENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE
NEGA  PROVIMENTO” (ARE  910.273-AgR/DF, Rel.
Min. Cármen Lúcia). 
“EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGI-
MENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
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COMPETÊNCIA  JURISDICIONAL. SERVIDOR  PÚ-
BLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RE-
LAÇÃO  DE  TRABALHO  (CELETISTA  OU
ESTATUTÁRIO). RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIA-
DAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO
STF. REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓ-
RIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO” (RE 575.933-AgR/RO, Rel.
Min. Teori Zavascki). 
“EMENTA: Agravo regimental  em recurso  extraordinário
com agravo. 2. Processo Civil. Competência. Juizados especi-
ais. Acórdão recorrido que reconhece a existência de relação
trabalhista. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do
STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento” (ARE  730.630-AgR/MT, Rel.
Min. Gilmar Mendes). 
“EMENTA: 1. Justiça do Trabalho: competência para dizer
da existência ou não de vínculo empregatício: precedentes.
2. RE: descabimento: questão  relativa  à  caracterização  de
vínculo empregatício, que demanda reexame de matéria de
fato e de provas inviável no recurso extraordinário (Súmula
279). 3. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade  de  impugnação:  precedentes”  (AI  376.709-
AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 

[...]6 (Grifou-se.)

Diante do exposto, mostra-se incabível o recurso extraordi-

nário também por força do disposto na Súmula 279 do STF, mere-

cendo ser mantida, portanto, a decisão agravada. 

Por fim, no julgamento plenário do RE 596.478/RR (pa-

radigma do Tema 191 – Repercussão Geral) e do RE 705.140/RS

(paradigma do Tema 308 – Repercussão Geral), o STF negou pro-

6 Supremo  Tribunal  Federal. ARE  911.963/DF, Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski. DJe un. 267, 16 dez. 2016.
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vimento aos apelos interpostos contra  acórdãos proferidos pelo

TST, em demandas nas quais se discutiam os efeitos da nulidade da

contratação efetivada pela Administração Pública sem prévio con-

curso, e nestes julgados a Corte não questiona a competência da

Justiça do Trabalho para a apreciação da matéria.

À vista desses elementos, o desprovimento do agravo e do

recurso extraordinário, caso venha a ser conhecido, é medida que

se impõe.

3. CONCLUSÃO

Em  face do  exposto, o  Procurador-Geral  da  República

opina pelo desprovimento do agravo; caso seja provido, opina pelo

desprovimento do recurso extraordinário.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS

23


