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Ministério Público do Trabalho

RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A SÚMU-
LA NÃO VINCULANTE DO STF. DESCABIMEN-
TO.  CONSELHO  PROFISSIONAL. NATUREZA
AUTÁRQUICA. ATIVIDADE  TIPICAMENTE ES-
TATAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 37, II. NULIDADE DA DIS-
PENSA  DE  TRABALHADOR CONTRATADO
APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
IRREGULAR. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFE-
RIDAS NA  ADI  1.717/DF,  NO RE  705.140/RS  E
NO AI 757.244/RS. PROCEDÊNCIA. 
1. É  incabível  reclamação  proposta  com  fundamento
em afronta a súmulas não vinculantes  do STF. Prece-
dentes. 
2. Como entidades criadas por lei, com  personalidade
jurídica de direito público e funções tipicamente públi-
cas, os conselhos profissionais devem submeter-se à re-
gra do artigo 37, II, da Constituição quando da contra-
tação de trabalhadores. Precedentes.
3. O STF firmou o entendimento de que as contrata-
ções de pessoal pela Administração Pública sem a ob-
servância da regra do concurso público não geram efei-
tos jurídicos válidos em relação aos trabalhadores con-
tratados, a não ser o direito à percepção dos salários re-
ferentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-
A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efe-
tuados no FGTS. Precedentes.
4. A declaração da nulidade da dispensa de  trabalhador
de conselho de fiscalização profissional contratado após
aprovação  em certame  irregular  equipara-se  ao  reco-
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nhecimento de  vínculo  laboral  sem realização de con-
curso  público  e, assim,  viola  a  norma  constitucional,
contrariando  entendimento consolidado pelo  STF  no
julgamento da ADI 1.171/DF, do RE 705.140/RS e do
AI 757.244/RS.
5. Parecer pelo não conhecimento da reclamação quan-
to  a alegada ofensa às  Súmulas 346 e 473 do STF; no
mérito, pela procedência.

1. INTRODUÇÃO

Trata de reclamação proposta  pelo Conselho Regional de

Educação Física da 4ª Região – Cref4/SP, fls. 1/23, a fim de que

seja cassado acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho

(TST) na demanda trabalhista Processo 25000-28.2008.5.02.0035.

Por meio do referido acórdão, fls. 30/51, declarou-se a nulidade da

dispensa de trabalhador do Cref4/SP admitido mediante concurso

público considerado irregular.

Aduz  o reclamante  que  o  acórdão  reclamado  viola  a

autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal

(STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.717/DF e

no Recurso Extraordinário  (RE) 705.140/RS, com repercussão

geral reconhecida no Agravo de Instrumento (AI) 757.244/RS, e

que  ofende as  Súmulas  346 e  473 do STF.  Argumenta que “o

ordenamento  jurídico  e  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal

entendem que existe efetiva JUSTA CAUSA na dispensa de empregado

público  contratado  sem  a  prévia  aprovação  em  REGULAR concurso

público”.
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Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão

impugnado; ao fim, pede a cassação do julgado.

Até  o  momento  não  foram  requisitadas  informações à

autoridade prolatora.

O beneficiário do acórdão hostilizado ainda não foi citado

para a integração do contraditório. 

O Ministro Relator, por ora, não apreciou o requerimento

de concessão de medida liminar.

Nesse  estágio, vieram  os  autos  à  Procuradoria-Geral  da

República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

2.1. Preliminar. Reclamação proposta com fundamento
em afronta a súmulas não vinculantes do STF. Descabi-

mento

O reclamante propõe esta reclamação com fundamento em

alegada ofensa às Súmulas 346 e 473 do STF.

Inexiste previsão constitucional ou legal de cabimento de

reclamação  contra  ato  que  ofenda  decisão  ou  súmula  não

vinculante do STF. A reclamação é via estreita somente cabível nas

estritas hipóteses elencadas no art. 988 do CPC/2015, que dispõe:

Art.  988.  Caberá  reclamação  da  parte  interessada  ou  do
Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
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III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal  em  controle
concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
de  incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas  ou  de
incidente de assunção de competência;
[…]
§ 5º. É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão
proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

No julgado da Reclamação 25.749/RS, Relator Ministro

Luiz Fux, o STF assentou o não cabimento de reclamação fundada

em afronta a súmula não vinculante:

[...]
In casu, no entanto, não se observa nenhuma das hipóteses de
cabimento  da  Reclamação  estabelecidas  no  novel  estatuto
processual civil, uma vez que: (i) não se está diante de usurpação
da competência desta Corte, porquanto o Tribunal  reclamado
agiu nos limites de sua competência; (ii) não há falar em afronta
à autoridade de decisão desta Corte, que só admite a reclamação
para  questionar  a  observância  de  precedente  firmado  em
processos  objetivos, ou, em  se  tratando  de  feitos  de  índole
subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação
processual em que proferido o decisum que reputa descumprido;
(iii)  não  se  alega  ofensa  a  enunciado  de  súmula  vinculante,
tampouco de acórdão proferido em controle concentrado; e (iv)
não  se  argui  afronta  à  autoridade  de  acórdão  proferido  em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
Nesse contexto, quanto à alegação de ofensa ao enunciado da
súmula 727 do STF, esta Corte possui o entendimento de que a
reclamação  visa  resguardar  a  correta  aplicação  das  súmulas
apenas  no caso  das  vinculantes  previstas  no art. 103-A, §  3º,
CRFB/1988. As súmulas do Supremo Tribunal Federal, que não
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possuem efeito vinculante, entretanto, não permitem a utilização
da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu
acatamento pelos tribunais e juízos. Nesse sentido:

“Embargos de declaração em reclamação. Conversão em
agravo  regimental. Perfil  constitucional  da  reclamação.
Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não
provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte,
não  se  admite  a  oposição  de  embargos  declaratórios
contra  decisão  monocrática. Embargos  recebidos  como
agravo  regimental, nos  termos  dos  precedentes. 2. Por
atribuição  constitucional,  presta-se  a  reclamação  para
preservar a competência do STF e garantir a autoridade
de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem
como  para  resguardar  a  correta  aplicação  das  súmulas
vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial
que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito
vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação
constitucional,  pois  não  há  obrigatoriedade  de  seu
acatamento  vertical  pelos  tribunais  e  juízos.  4.
Impossibilidade  do  uso  da  reclamação  como  meio  de
saltar  graus  jurisdicionais.  5.  Agravo  regimental  não
provido.”(Rcl  8.217-ED/MG, Rel.  Min.  Dias  Toffoli,
Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013).
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECLAMAÇÃO.
LIMINAR  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PROVIMENTO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA STF Nº  622.
AUSÊNCIA  DE  EFICÁCIA  VINCULANTE.
INOCORRÊNCIA  DE  USURPAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. 1.  Ato  reclamado:  acórdão  do  Conselho
Especial  do  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e
Territórios  que  conheceu  e  deu  provimento  a  agravo
regimental interposto de decisão que deferira liminar em
mandado  de  segurança. 2. Alegação  de  usurpação  da
competência do Supremo Tribunal  Federal, ante o que
dispõe a Súmula STF nº 622: inocorrência. 3. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal: Reclamações 1.616/PE e
976/ES, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 16.6.2003 e
25.6.2004. 4. Inexistência de vinculação ou subordinação
por  parte  dos  tribunais  pátrios  à  Súmula  STF nº  622,
tendo em vista a sua natureza processual. 5. O fato de o
Supremo Tribunal Federal entender que não cabe agravo
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regimental  da  decisão  que  defere  ou  indefere  medida
liminar em mandado de segurança, de sua competência
originária,  não  impede  que  outros  tribunais  adotem
entendimento diverso. 6. Agravo regimental  improvido.”
(Rcl  5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen  Gracie, Tribunal
Pleno, DJe de 04/05/2007)

[…]1 (sem destaques no original).

Diante  do  exposto, opina-se  pelo  não  conhecimento  da

reclamação no particular.

2.2. Mérito. Violação à autoridade das decisões
proferidas pelo STF na ADI 1.717/DF, no RE 705.140/RS

e  no AI 757.244/RS

O acórdão  reclamado  foi  proferido  pelo  TST  no

julgamento  de  agravo  de  instrumento  em  recurso  de  revista.

Esgotadas, pois, as instâncias ordinárias, o cabimento da reclamação

fundada  em  violação  à  decisão  proferida  pelo  STF  no  RE

705.140/RS,  com  repercussão  geral  reconhecida  no  AI

757.244/RS, amolda-se ao disposto no  inciso II do  § 5º do art.

988 do CPC/2015.

Argumenta o reclamante que o acórdão proferido pelo TST

na demanda de origem viola a autoridade das decisões proferidas

pelo STF na ADI  1.717/DF e no  RE  705.140/RS  combinado

com o AI 757.244/RS. De acordo com os julgados paradigmas, a

contratação de pessoal pelos conselhos  de fiscalização  profissional

deve ser precedida de concurso público, e a contratação irregular

não  produz  efeitos  jurídicos,  apenas  conferindo direito  ao

pagamento  dos  salários  referentes  ao  período  trabalhado  e  ao

levantamento dos depósitos fundiários.
1 STF. RCL 25.749/RS. Rel. Min. Luiz Fux. DJe un. 257, 2 dez. 2016.
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Constou  do  acórdão  reclamado,  complementado  pela

decisão dos embargos de declaração a ele opostos, fls. 30/51:

[...]
Esta Turma, por meio do acórdão às fls. 611-627,conheceu e deu
provimento  ao  recurso  de  revista  do  autor  para  declarar  a
nulidade da dispensa e determinar sua reintegração ao trabalho
com o pagamento de todos os direitos e vantagens decorrentes
do  contrato  de  trabalho, inclusive  os  salários  compreendidos
entre a dispensa imotivada e a efetiva reintegração, abatidas as
parcelas  rescisórias  eventualmente  recebidas.  O  acórdão
embargado  está  lastreado  no  entendimento  proferido  pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1717-6/DF.
[...]
Com efeito, a notificação recomendatória do   Ministério Público  
não vincula o Poder Judiciário, mesmo porque o suposto termo
de  ajustamento  de  conduta  firmado criou  obrigações  para  o
Conselho Profissional.
Outrossim,  não  pode  o  Conselho  Profissional    esquivar-se  da  
obrigação relativa à motivação da dispensa sob a alegação de que
a concurso realizado é nulo.   Data venia  , é inaceitável admitir-se o  
venire contra factum proprium  ,   ou seja, uma conduta contraditória  
no procedimento administrativo, consubstanciada na alegação de
vício no concurso realizado pelo próprio Conselho Profissional.
Não se mostra razoável a conduta consistente na realização de
um concurso seguida da alegação de que o concurso é inválido,
esquivando-se  da  obrigação  de  motivar  a  dispensa  do
empregado.
[…]
Ora, se o autor foi efetivamente submetido a concurso público, e
se  sua  dispensa  foi  considerada  nula, à  luz  da  decisão  do
Supremo Tribunal Federal, correta é a decisão que determinou a
reintegração, bem como o pagamento de salários no período de
afastamento.
[…] (sem destaques no original).

Na  demanda  de  origem,  o  ora  reclamante,  seguindo

recomendação do Ministério  Público do Trabalho  (fls. 95/102),

promoveu a  dispensa,  em 10/10/2008,  de trabalhador admitido

em  16/6/2008  mediante  aprovação  em  concurso  público
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considerado  irregular.  Houve  pagamento  de  verbas  rescisórias,

conforme documento de fl. 122.

De  fato, a  irregularidade  enseja  a  nulidade  do  certame

realizado.  A  manutenção  de  contratos  celebrados  com

trabalhadores aprovados em concurso público irregular equipara-se

à contratação sem concurso público, a qual não encontra respaldo

na Constituição. 

A Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, atribuiu personalidade

jurídica  de  direito  privado  aos  conselhos  profissionais,  vedando

vínculo funcional  ou hierárquico com a  Administração  Pública.

No entanto, ao julgar o mérito da ADI 1.717/DF, o STF declarou

a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º,

7º e 8º do art. 58 do referido diploma legal, firmando tese de que

a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de

Estado, que abrange o poder de polícia, de tributação e punição,

não pode ser delegada. Constou da ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58  E  SEUS
PARÁGRAFOS  DA  LEI  FEDERAL  Nº  9.649,  DE
27.05.1998,  QUE  TRATAM  DOS  SERVIÇOS  DE
FISCALIZAÇÃO  DE  PROFISSÕES
REGULAMENTADAS.  1.  Estando  prejudicada  a  Ação,
quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como
já  decidiu  o  Plenário, quando apreciou o pedido de medida
cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais,
declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º,
4º,  5º,  6º,  7º  e  8º  do  mesmo  art.  58. 2.  Isso  porque  a
interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV,
70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à
conclusão, no  sentido  da  indelegabilidade, a  uma  entidade
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privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de
polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de
atividades  profissionais  regulamentadas, como ocorre  com os
dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime (sem destaques no
original).2

 A partir desse precedente, a jurisprudência do STF passou a

inferir a natureza autárquica dos conselhos profissionais do caráter

público da  atividade  por  eles desenvolvida.  Enquanto entidades

criadas por lei, com  personalidade jurídica de direito público, e

exercendo atividade tipicamente pública, devem submeter-se à re-

gra do artigo 37, II, da Constituição, quando da contratação de

trabalhadores. É o que demonstra o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL.
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II,
DA  CF.  NATUREZA  JURÍDICA.  AUTARQUIA.
FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO.
1.  Os  conselhos  de  fiscalização  profissional, posto  autarquias
criadas  por  lei  e  ostentando personalidade jurídica  de  direito
público, exercendo  atividade  tipicamente  pública, qual  seja, a
fiscalização  do  exercício  profissional,  submetem-se  às  regras
encartadas  no  artigo  37,  inciso  II,  da  CB/88,  quando  da
contratação de servidores.
2. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica
de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual
restou consignado  que: (i)  estas  entidades  são  criadas  por  lei,
tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia
administrativa  e  financeira;  (ii)  exercem  a  atividade  de
fiscalização  de  exercício  profissional  que, como  decorre  do
disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente
pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas
da União.
3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade
típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de
punir, não  pode  ser  delegada  (ADI  1.717), excetuando-se  a
Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026).

2 STF. Plenário. ADI 1.717/DF. Rel. Min. Sydney Sanches. DJ 28 mar. 2003.
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4. In casu, o acórdão recorrido assentou:
EMENTA:  REMESSA  OFICIAL  EM  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
CONSELHO  PROFISSIONAL.  NÃO  ADSTRIÇÃO  À
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, PREVISTA NO
ART. 37, II, DA CF. PROVIMENTO. 
I – Os conselhos profissionais, não obstante possuírem natureza
jurídica  autárquica  conferida  por  lei,  estão,  no  campo
doutrinário,  classificados  como  autarquias  corporativas,  não
integrando  a  Administração  Pública,  mas  apenas  com  esta
colaborando  para  o  exercício  da  atividade  de  polícia  das
profissões. Conclusão em que se aporta por carecerem aqueles
do exercício de atividade tipicamente estatal, o que lhe acarreta
supervisão ministral  mitigada (art. 1º, Decreto-lei 968/69), e de
serem  mantidas  sem  percepção  de  dotações  inscritas  no
orçamento da União. 
II – Aos entes autárquicos corporativos não são aplicáveis o art.
37, II, da Lei Maior, encargo exclusivo das autarquias integrantes
da estrutura administrativa do estado, únicas qualificáveis como
longa manus deste. 
III – Remessa oficial provida. Pedido julgado improcedente.
5.  Recurso  Extraordinário  a  que  se  dá  provimento  
(sem destaques no original).3

Na mesma linha, os precedentes firmados nos seguintes pro-

cessos: MS 28.469-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19/2/2013; RE

731.301-AgR, Rel. Min. Celso  de  Mello,  DJ  23/4/2013; RE

758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ  24/6/2014;

RE 539.220-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 9/9/2014; RE

696.939-ED,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  DJ  23/4/2013;  RE

969.503-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 3/6/2014.

Com efeito, os conselhos de fiscalização  profissional, con-

forme se depreende de sua denominação, exercem atividades rela-

cionadas à supervisão do exercício profissional, por diferentes mo-

3 STF. Plenário. RE 539.224. Rel. Min. Luiz Fux. 22 mai. 2012, un. DJe 15,
18 jun. 2012.
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dos: (i)  verificam preenchimento de  condições  para  registro  de

profissional na entidade; (ii) acompanham a atuação dos cidadãos

registrados, de maneira  a  assegurar  aptidão técnica  ao longo da

prestação de serviços, em benefício da coletividade tomadora des-

ses mesmos serviços, que teria enorme dificuldade de aquilatar, por

esforço próprio, a capacitação dessas pessoas.

Conselhos de fiscalização impõem, com fundamento na su-

premacia  do interesse público, restrições ao exercício do direito

fundamental relativo à liberdade de profissão. Sua importância é

proeminente, pois interferem, condicionam, acompanham e sanci-

onam uma das dimensões fundamentais do ser humano, que é o

exercício de trabalho.

Trata-se de atividade típica de Estado, cuja prestação con-

substancia serviço público federal e que possui como instrumento

inerente o manejo do poder de polícia (art. 22, XVI, da Constitui-

ção). 

 Dessa forma, os conselhos profissionais desenvolvem ativida-

de tipicamente pública, reunindo os elementos conceituais de uma

entidade autárquica, destacados no escólio de  MARIA  SYLVIA

ZANELLA DI PIETRO:

[…]  pessoa  jurídica  de  direito  público, criada  por  lei, com
capacidade  de  auto-administração,  para  o  desempenho  de
serviço  público  descentralizado,  mediante  controle
administrativo exercido nos limites da lei.4

4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21..ed. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 409. 
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Partindo desse pressuposto, CELSO ANTÔNIO BANDEI-

RA DE MELLO esclarece que às autarquias devem ser atribuídas

as mesmas prerrogativas e sujeições pertinentes ao Estado:

No que respeita às relações com terceiros, a posição jurídica das
autarquias, por serem pessoas de Direito Público, é equivalente à
que  corresponde  à  própria  Administração  direta,  embora,
evidentemente, restrita à índole e ao setor de atividade que lhes
seja  afeto.  Donde  pode-se  dizer  que,  de  um  modo  geral,
desfrutam  das  mesmas  prerrogativas  genéricas,  poderes  e,
reversamente, sujeições que vinculam o Estado.5

 Assentada pelo STF a natureza autárquica dos conselhos de

fiscalização profissional, entre os quais se inclui o Cref4/SP, impõe-

se  observância  à  exigência  democrática  do  concurso  público

regular para  ingresso  de  pessoal,  na  forma  do art. 37, II, da

Constituição.

Sendo reconhecidamente irregular o concurso por meio do

qual o trabalhador ingressou no quadro de pessoal da autarquia es-

pecial, o ato não produz o efeito pretendido. Ao validar a contrata-

ção ilegítima, o acórdão reclamado contraria o julgado proferido

no  paradigma  de  controle  concentrado  de  constitucionalidade,

além de negar vigência ao art. 37, II, da Constituição. 

A irregularidade do certame enseja sua nulidade, do que de-

corre o resguardo dos direitos aos salários e ao levantamento dos

depósitos de FGTS. Assim restou  decidido pelo STF no AI e no

RE também apontados como paradigmas, ementas a seguir trans-

critas:

5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed.
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 165.



PGR                                                                     Reclamação 25.349 SP 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS TRABA-
LHISTAS. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONS-
TITUCIONAL. Possui repercussão geral a questão constitucio-
nal alusiva aos efeitos trabalhistas decorrentes da contratação de
pessoal  pela  Administração  Pública  sem prévia  aprovação  em
concurso público.6

EMENTA:  CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.  CON-
TRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDI-
COS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PA-
GAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO
DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXI-
GIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO
INDENIZATÓRIO. 
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal
Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contra-
tações de pessoal pela Administração Pública sem a observância
das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação
em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo san-
ções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, 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 de-
pósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.7

O acórdão reclamado viola as decisões apontadas como pa-

radigmas, mormente porque confere  validade jurídica  à contrata-

ção ilegítima de trabalhador pela Administração Pública. Vê-se pelo

documento de fl. 122 que, no caso da demanda de origem, a dis-

pensa do trabalhador irregularmente contratado  se operou medi-

6 STF. Plenário. AI 757244 RG/RS. Rel. Min. Ayres Britto. DJe  un. 58, 29
mar. 2011.
7 STF. Plenário. RE 705.140/RS. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe  un. 217, 5
nov. 2014.
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ante pagamento de verbas que até mesmo superavam aquelas ex-

pressamente reconhecidas como devidas pelo STF. 

3. CONCLUSÃO

A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhe-

cimento da reclamação  quanto à alegação de  ofensa  às  Súmulas

346 e 473 do STF; e, no mérito, pela procedência. 

 Brasília (DF), 13 de janeiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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