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DESPACHOS
PROC. Nº TST-RC-195697/2008-000-00-00.4
REQUERENTE

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PROCURADOR

:

DR. MAURÍCIO CORREIA DE MELLO

REQUERIDO

:

SÉRGIO J. B. JUNQUEIRA MACHADO - JUIZ DO TRT
DA 2ª REGIÃO

TERCEIROS INTERESSA- :
DOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP E ABEL CASTILHO
MORENO E OUTROS

DECISÃO
Preliminarmente, determino a reautuação do feito, a fim de
que conste como Terceiros Interessados, Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP e Abel Castilho Moreno e
Outros.
Trata-se de reclamação correicional formulada pelo Ministério Público do Trabalho contra a v. decisão monocrática proferida
pelo Exmo. Juiz do Eg. TRT da 2ª Região, Dr. Sérgio J. B. Junqueira
Machado, nos autos do mandado de segurança nº 11612-2008-00002-00-2.
Por meio da referida decisão (fls. 473/477), a Autoridade
Requerida cancelou audiência designada pela Exma. Juíza da 51ª Vara
do Trabalho de São Paulo, Dra. Rita de Cássia Martinez, nos autos de
ação civil pública (processo nº 01043-2008-051-02-00-0), bem como
determinou o ingresso de 307 (trezentos e sete) trabalhadores da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, na aludida ação civil pública, como assistentes litisconsorciais.
Relata o Requerente que instaurou inquérito civil para apurar
supostas irregularidades de contratação de pessoal, após a Constituição Federal de 1988, pela Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, ente da administração indireta, sujeita à regra
do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Acresce que o inquérito civil em questão originou a ação
civil pública nº 01043-2008-051-02-00-0 na qual foi deferida antecipação da tutela de mérito para determinar o desligamento escalonado dos trabalhadores contratados em desconformidade com a
Constituição Federal, nos termos da proposta apresentada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo no inquérito
civil nº 3797/2002.
Sustenta que a antecipação da tutela, todavia, teve a eficácia
sustada por meio de liminar concedida em mandado de segurança.
Alega que, ato contínuo, nos autos do processo principal, 307
(trezentos e sete) trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo, contratados sem concurso público, requereram ingresso na lide "na condição de listisconsortes passivos necessários" (fl. 5).
Informa que, em virtude do indeferimento do pedido, os
trabalhadores impetraram mandado de segurança e, em tal sede, obtiveram liminar que lhes assegurou participação no processo originário na qualidade de assistentes litisconsorciais.
Em suas razões, argumenta que o ato impugnado - deferimento do ingresso dos trabalhadores como assistentes litisconsociais
-, causa tumultuo processual e, por conseguinte, inviabiliza o regular
prosseguimento da ação civil pública.
A uma, "porque cancelou audiência já designada interferindo
no curso da ação civil pública e no poder jurisdicional de primeira
instância" (fl. 7).
A duas, porque assegurou aos 307 (trezentos e sete) trabalhadores o direito de participar da audiência designada para
23/07/2008, contestar, produzir provas e recorrer de decisões proferidas na ação civil pública, o que certamente resultará no retardamento do feito.
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A três, tendo em vista que a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo reconhece a contratação de 992
(novecentos e noventa e dois) trabalhadores, sem concurso público, e
que todos, com fundamento no ato impugnado, poderão requerer
ingresso na lide, de modo a inviabilizar completamente a tramitação
da ação civil pública.
Alega, por outro lado, que a decisão atacada na presente
reclamação correicional, além de causar balbúrdia processual, carece
de amparo legal, porquanto a Lei nº 7.347/85 tão-somente faculta o
regime litisconsorcial em ação civil pública.
Invoca, ainda, em seu favor, a eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, a teor do disposto no artigo 16 da Lei
nº 7.437/85, cujo "efeito é erga omnes e ultra partes, alcançando
todos, ainda que não tenham integrado a relação processual em que
foi produzido o título judicial" (fl. 9).
Em decorrência, postula:
(a) concessão de liminar com vistas a determinar "a exclusão
do processo dos requerentes ali declinados, bem como que ordene que
não sejam juntadas aos autos suas petições, procurações e demais
documentos" (fl. 24); e
(b) "seja conhecida e provida a presente Reclamação Correicional a fim de que, mantendo-se a decisão liminar, seja determinado ao Exmo. Sr. Dr. Desembargador SÉRGIO J. B. JUNQUEIRA MACHADO que, doravante, se abstenha de determinar a citação
de terceiros possivelmente prejudicados para figurarem na condição
de litisconsortes passivos necessários ou assistentes litisconsorciais
em ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho" (fl.
24).
É o relatório. DECIDO.
Como se sabe, a reclamação correicional pressupõe o atendimento dos seguintes requisitos, nos termos do artigo 13, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: a)
irrecorribilidade do ato; e b) tumulto processual, em tese.
No caso vertente, incontestável a irrecorribilidade do ato
impugnado, na medida em que o Regimento Interno do Eg. TRT da 2ª
Região não admite interposição de agravo regimental contra decisão
que defere medida liminar (artigo 175, § 2º, inciso I).
Cumpre, pois, examinar a presença do acenado tumultuo
processual decorrente do deferimento do pedido de ingresso, formulado pelos trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, em sede de ação civil pública.
A meu juízo, a v. decisão ora impugnada parece ensejar
inversão tumultuária, de ordem procedimental, nos autos da ação civil
pública originária.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Senão, vejamos.
No presente caso, ao contrário do afirmado pela v. decisão
impugnada, a ação civil pública nº 01043-2008-0051-02-00-0, que
tramita na 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, tem o escopo de
preservar o interesse público insculpido na ordem constitucional, do
qual é mero corolário possível declaração de nulidade dos contratos
de trabalho firmados em desconformidade com a norma inserta no
artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Vê-se, portanto, que a ação civil pública visa, primordialmente, a defesa do princípio da legalidade e da moralidade, de modo
a garantir a observância da regra constitucional que condiciona a
investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em
concurso público.
Assim, buscou o ora Requerente, em sede de ação civil pública,
a preservação de direitos transindividuais de que são titulares pessoas
indeterminadas e que, por conseguinte, não se coaduna com aplicação de
normas processuais eminentemente concebidas para demandas de natureza individual, sob pena de se inviabilizar as ações coletivas.
Desse modo, exsurge clara a inaplicabilidade de institutos
inerentes à natureza do processo individual, em ações coletivas.
Robustece, ainda, tal entendimento o diploma normativo que
disciplina a ação civil pública (Lei nº 7.347/85), porquanto apenas
reconhece a viabilidade da formação de litisconsórcio facultativo e na
posição ativa, entre os co-legitimados para o seu ajuizamento.
Constata-se que a v. decisão impugnada, ao deferir o ingresso
dos trabalhadores no processo originário e ordenar o cancelamento de
audiência designada nos autos, causou evidente tumultuo processual
na medida em que atenta contra o regular procedimento da ação civil
pública, ação coletiva incompatível com as normas processuais de
natureza individual.
Exsurge, desta forma, nítido o justificado receio de dano de
difícil reparação ao ora Requerente, a justificar a atuação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho à luz do artigo 13, § 1º, do
Regimento Interno, de seguinte teor:
"§ 1º Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil
reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional
competente." (grifo nosso)
Contempla-se aí, como visto, uma modalidade de reclamação
correicional de natureza eminentemente acautelatória, que visa a
impedir a consumação de prejuízos irreversíveis à parte, enquanto
pendente de julgamento em definitivo o processo principal.
Por outro lado, o ajuizamento de ação civil pública pelo
órgão ministerial, encarregado da tutela de interesses sociais, não
impede o direito dos Terceiros Interessados de promoverem ação
individual requerendo o que entenderem de direito.
Ademais, a meu ver, a tese jurídica abraçada na v. decisão
ora impugnada, relativa ao deferimento do ingresso dos Terceiros
Interessados na ação civil pública originária, mostra-se, no mínimo,
controvertida.
Não é por outra razão que a jurisprudência do Eg. Tribunal Superior do Trabalho vem se firmando acerca da inadequação das normas de
natureza individual às ações coletivas. Nesse sentido, trago a lume precedentes da Eg. SBDI2: ROAR-005/2004-000-11-00.4, DJ de 9/11/2007,
Rel. Min. Barros Levenhagen; ROMS-130/2006-000-10-00, DJ de
7/12/2006, Rel. Min. Gelson de Azevedo; e ROAR-814964/2001.2, DJ de
20/8/2004, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva.
Nessas circunstâncias, a produção de eficácia imediata da v.
decisão ora impugnada parece-me desaconselhável, ante os evidentes
prejuízos, ao regular curso do processo originário, advindos do ingresso dos Terceiros Interessados.
Por essa razão, imperativa a adoção de providência acautelatória destinada a impedir a consumação de efeitos danosos ao
regular trâmite da ação civil pública nº 01043-2008-051-02-00-0, em
trâmite na 51ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Tudo sopesado, defiro a liminar para suspender a eficácia da v.
decisão concessiva de liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº TRT-MS-11612-2008-000-02-00-2 (fls. 473/477) até o julgamento de mérito da ação civil pública nº 01043-2008-051-02-00-0.
Dê-se ciência, com a máxima urgência, via fac-símile, do inteiro
teor da presente decisão à MM. 51ª Vara do Trabalho de São Paulo e ao
Exmo. Juiz do Eg. TRT da 2ª Região, Dr. Sérgio J. B. Junqueira Machado,
Autoridade Requerida, solicitando-se-lhe, ainda, que preste as informações necessárias, querendo, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se o Requerente e os Terceiros Interessados.
Publique-se.
Brasília, 10 de julho de 2008.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do TST, no exercício da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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PROC. Nº TST-RC-195838/2008-000-00-00.8
REQUERENTE

:

PIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

REQUERIDO

:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

DECISÃO
Trata-se de reclamação correicional formulada por Pio Ferreira dos Santos Filho contra decisões do Eg. TRT da 9ª Região que,
em sede de recurso ordinário, revogaram o benefício da assistência
judiciária gratuita concedido ao ora Requerente, aplicando-lhe, ainda,
penalidade por litigância de má-fé nos autos dos processos trabalhistas nº 29358-20007-652-09-00.8, 29974-2007-652-09-00.9,
33112-2008-2007-652-09-00.0, 33113-2007-652-09-00.5, 357702007-652-09-09.7.
Em suas razões, o Requerente questiona (i) a revogação do
benefício da assistência judiciária gratuita; e (ii) a aplicação de penalidade por litigância de má-fé nos aludidos processos trabalhistas
oriundos do Eg. TRT da 9ª Região.

Alega que, contra os fatos ora noticiados, ajuizou correições
parciais que, todavia, não foram apreciadas pelo Eg. Tribunal Regional, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional acerca dos atos
impugnados.
Em decorrência, requer:
(a) o restabelecimento do benefício da assistência judiciária
gratuita;
(b) o conhecimento e provimento das correições parciais
ajuizadas perante o Eg. TRT da 9ª Região "a fim de que os juízes da
4ª Turma do TRT-PR que julgaram os referidos recursos ordinários
(sic) sejam demitidos por justa causa (sic) por terem realizado por 5
vezes a prevaricação (...)" (fl. 5);
É o relatório. DECIDO.
Primeiramente, reputo inapta a presente reclamação correicional, tendo em vista a ausência de indicação precisa da decisão
impugnada na petição inicial, cuja tempestividade, por conseguinte,
nem sequer pode ser aferida.
De fato, o Requerente não se preocupou, em momento algum, em delimitar o objeto da medida ora em apreço, inclusive para
efeitos de aferição de sua tempestividade, restringindo-se a relatar
fatos ocorridos em processos trabalhistas, a fim de ver declarada a
nulidade de decisões proferidas no estrito exercício da função jurisdicional.
Ademais, o Requerente formula pedidos absolutamente incompatíveis com a competência do Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho estabelecida nos artigos 709, inciso II, da CLT e 5º, inciso
II, do RICGJT.
Afora isso, a petição inicial ressente-se da ausência de autenticação das peças ou de declaração de sua autenticidade firmada
por advogado, bem como de "certidão de inteiro teor, ou cópia reprográfica autenticada que a substitua, da decisão ou despacho reclamado", a teor do disposto no inciso I e no § 2º do artigo 14 do
RICGJT.
Resulta patente, assim, a inaptidão formal da petição inicial.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, inciso I, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, indefiro, de plano, a petição inicial da reclamação correicional.
Publique-se.
Intime-se o Requerente.
Brasília, 11 de julho de 2008.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do TST, no exercício da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
PROC. Nº TST-RC-195760/2008-000-00-00.6
<!ID1237151-0>

REQUERENTE

:

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.

ADVOGADO

:

DR. JORGE PINHEIRO CASTELO

REQUERIDA

:

ANA CRISTINA LOBO PETINATI - JUÍZA DO TRT
DA 2ª REGIÃO

TERCEIRO INTERESSA- :
DO

SIMONE MELO DE SALLES ABREU

DECISÃO
Preliminarmente, determino a reautuação do feito, a fim de
que conste como Terceira Interessada SIMONE MELO DE SALLES
ABREU.
Trata-se de Reclamação Correicional, com pedido de liminar,
apresentada por Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., por não se
conformar com a v. decisão monocrática de fl. 237, da lavra da Ex.ma
Juíza Juíza Ana Cristina Lobo Petinati, do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, proferida nos autos do mandado de segurança
n.º 11672/2008-000-02-00.5, que julgou extinto o mandamus com
resolução de mérito.
Salienta a Requerente que, ao assim decidir, a autoridade
requerida manteve decisão da 41a Vara do Trabalho de São Paulo,
prolatada pela Ex.ma Juíza Danielle Santiago Ferreira da Rocha, que,
em execução de sentença, determinou a substituição da carta de fiança bancária por outra garantia de valor superior, estabelecendo, ainda,
que nova carta de fiança apenas seria admitida com cláusula de
atualização nos mesmos parâmetros do crédito trabalhista, ou seja,
correção pela TR mais juros de mora "pro rata die" de 1% (um por
cento) ao mês.
Aduz que a decisão pela qual se extinguiu o mandado de
segurança, corroborando, portanto, a ilegalidade do ato praticado em
1a instância, causou tumulto processual.
A uma, porque, ao decidir o mérito do mandamus antes de
ouvir a autoridade coatora, não se observou o disposto no 147 do
Regimento Interno do Tribunal Regional da 2a Região.
A duas, pois teratológica a decisão de se exigir fiança bancária com cláusula de atualização, seja porque, na hipótese de bens
móveis dados em garantia, não se determina a sua substituição, mensalmente, visando assegurar a atualidade dos valores, seja porque os
critérios de correção fixados pela Juíza de 1º grau, e mantidos pela
relatora do mandado de segurança, não são os mesmos aplicados
pelos bancos oficiais em relação aos depósitos judiciais.
Alega, por outro lado, que o juízo se encontra plenamente
garantido pela carta de fiança bancária apresentada, cujo valor afirma
ser inclusive superior ao da execução. Esclarece, a propósito, que foi
citado para pagar a importância de R$ 2.953.209,21 (dois milhões,
novecentos e cinqüenta e três mil, duzentos e nove reais e vinte e um
centavos), ao passo que a fiança bancária oferecida foi de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais).
Lembra, ainda, que, em caso de acolhimento dos seus embargos
à execução, o total da execução reduzirá substancialmente, pois considera
devido o valor de R$ 1.958.677,13 (um milhão, novecentos e cinqüenta e
oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos), importância
bastante inferior ao da fiança bancária ofertada.
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Pondera, também, que a manutenção da decisão proferida no
mandado de segurança resultará dano de difícil reparação, na medida em
que poderá ensejar o bloqueio eletrônico de contas bancárias de sua titularidade (BACEN JUD), impedindo-a, assim, de honrar compromissos
assumidos, especialmente no tocante a seus empregados e o fisco.
Ressalta, ademais, que a previsão, no Regimento Interno do
TRT da 2ª Região, de agravo regimental em face da v. decisão ora
impugnada, não afasta o cabimento da presente reclamação correicional, na medida em que aludido recurso não é dotado de efeito
suspensivo. Desse modo, invoca, em seu favor, o art. 13, § 1º, do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Ao final, requer, em caráter liminar, (a) seja determinado à
41a Vara do Trabalho de São Paulo a aceitação da carta de fiança
apresentada nos autos do processo nº 2123/1999, processando-se os
embargos à execução, ou (b) seja determinada a suspensão da execução até o julgamento do agravo regimental.
É o relatório. DECIDO.
Primeiramente, conquanto caiba agravo regimental contra a
v. decisão impugnada -- medida, aliás, da qual a Requerente se utilizou -- tal aspecto não afasta o cabimento da presente reclamação
correicional, haja vista a perspectiva de imediata eficácia lesiva da
decisão impugnada, em contraponto ao efeito meramente devolutivo
do aludido agravo regimental.
Desse modo, entendo que cumpre examinar a pretensão ora
deduzida pela Requerente à luz do art. 13, § 1º, do Regimento Interno
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de seguinte teor:
"§ 1º Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil
reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional
competente." (grifo nosso)
Contempla-se aí, como visto, uma modalidade de reclamação
correicional de natureza eminentemente acautelatória, que visa a impedir a consumação de prejuízos irreversíveis à parte enquanto pendente de julgamento em definitivo o processo principal.
No caso vertente, exsurge nítido o justificado receio da ora
Requerente de vir a sofrer dano de difícil reparação, na medida em
que a autoridade requerida, monocraticamente, ao extinguir o mandado de segurança com julgamento de mérito, manteve o potencial
lesivo da decisão proferida no processo de execução, advindo da
determinação do juízo de 1º grau de substituição da carta de fiança
carreada aos autos.
Senão, vejamos.
A Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., em 15 de fevereiro
de 2008, foi citada para pagar o valor de R$ 2.953.209,21 (dois
milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, duzentos e nove reais e
vinte e um centavos), relativo ao processo n.º 2123/1999, em curso na
41a Vara do Trabalho de São Paulo (fls. 127-8).
Ao que se depreende da documentação acostada aos autos, o
processo ficou sobrestado ao menos por 2 (dois) meses, por convenção das partes, conforme petições de fls. 130 e 131-2.
Em 23 de maio de 2008, a Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. requereu a juntada aos autos de carta de fiança bancária, no
importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), emitida pelo
Paraná Banco S/A (fls. 133-6). No dia 27 do mesmo mês, dita
Empresa ajuizou embargos à execução, alegando, em síntese, excesso
de execução (fls. 150-86). Naquela oportunidade, considerou devido o
valor de R$ 1.958.677,13 (um milhão, novecentos e cinqüenta e oito
mil, seiscentos e setenta e sete reais e treze centavos).
Em 3 de junho de 2008, determinou-se o processamento dos
embargos à execução (fl. 215).
Na impugnação, porém, a Exeqüente, Simone Melo de Salles
Abreu, defendeu o não-conhecimento dos embargos à execução, aduzindo, em síntese, que o juízo não estaria garantido (fls. 222-8).
Postulou, ao final, a expedição de ordem por intermédio do Sistema
Bacen Jud, almejando o bloqueio de ativos financeiros da Rádio e
Televisão Bandeirantes Ltda. e da Rádio e Televisão Bandeirantes
Minas Gerais Ltda. (fls. 222-6).
Em 16 de junho de 2008, a Juíza Danielle Santiago Ferreira
da Rocha proferiu a seguinte decisão:
"Razão assiste à Reclamante, eis que a carta de fiança apresentada às fls. 1064 é inferior à execução que se processa (R$
3.036.972,26, em 01/06/08).
Intimem-se os Executados, assim, para substituí-la, consignando que somente será aceita nova carta de fiança se cobrir toda a
execução e com cláusula de atualização nos mesmos parâmetros do
crédito trabalhista (correção pela TR mais juros de mora pro rata die
de 1% ao mês)." (fl. 233).
Tal decisão foi atacada pela Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. por intermédio de mandado de segurança. Por sua vez, a Relatora do mandamus, no Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região,
Juíza Ana Cristina Lobo Petinati, assim decidiu:
"Indefiro a liminar, posto ausentes o periculum in mora e o
fumus boni iuris.
Não se vislumbra, no caso, a violação do direito líquido e
certo no despacho de fls. 150, que determina a substituição da carta
de fiança juntada a fls. 52/53 por uma nova, uma vez que o valor
constante naquela não garante toda a execução.
De fato, o que pretende a impetrante é a fixação do valor da
execução em montante inferior ao realmente devido e apurado pela
MM. Vara de Origem.
Dessa forma, julgo extinta a ação, com resolução de mérito,
nos termos do inciso I do art. 269 do CPC." (fl. 237).
Observa-se, portanto, que, no momento da citação da Rádio
e Televisão Bandeirantes Ltda., constava do respectivo mandado o
valor de R$ 2.953.209,21 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e três
mil, duzentos e nove reais e vinte e um centavos), relativo à execução
da sentença proferida no processo n.º 2123/1999, em curso na 41a
Vara do Trabalho de São Paulo.

Desse modo, para efeito de embargos à execução, a garantia
do juízo limitava-se à referida importância, mesmo porque não se
expediu nenhum outro mandado de citação, penhora e avaliação constando novo valor.
Em razão disso, é forçoso concluir-se que a carta de fiança
bancária, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no
momento em que foi apresentada como garantia, superava a importância considerada devida no início da execução, cujo montante,
repita-se, era de R$ 2.953.209,21 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, duzentos e nove reais e vinte e um centavos).
Assim, em princípio, afigura-se-me injustificada a recusa à
aceitação da fiança bancária carreada aos autos, no valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), sobretudo porque não há qualquer norma legal no sentido de apenas se admitir carta de fiança
contendo cláusula de correção pela TR mais juros moratórios.
Logo, a extinção do mandado de segurança com julgamento
de mérito, mantendo-se, consequentemente, a ordem de substituição
da carta de fiança bancária, em última análise, endossou o tumulto
processual originado na primeira instância. Além do mais, tal decisão
poderá acarretar graves prejuízos de difícil reparação a ora Requerente, diante da ameaça concreta do bloqueio, por intermédio do
Sistema BACEN JUD -- já solicitado pela Exeqüente -- de valores
expressivos em contas bancárias.
Tudo sopesado, defiro a liminar para suspender a eficácia
das decisões de fl. 233, pela qual se determinou a substituição da
carta de fiança bancária, e de fl. 237, relativa à extinção do mandado
de segurança com resolução de mérito, até o julgamento dos embargos à execução relativos ao processo nº 2123/1999, em tramitação
na 41a Vara do Trabalho de São Paulo.
Dê-se ciência, com a máxima urgência, via fac-símile, do
inteiro teor da presente decisão à MM. 41ª Vara do Trabalho de São
Paulo e à Autoridade ora Requerida, Dra. Ana Cristina Lobo Petinati,
solicitando-se-lhe, ainda, que preste as informações necessárias, no
prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se a Requerente e a Terceira Interessada.
Publique-se.
Brasília, 10 de julho de 2008.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do TST, no exercício da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DA SEÇÃO
ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
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DESPACHOS
PROC. Nº TST-AC-194836/2008-000-00-00.1 TST
AUTOR

:

SINDICATO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
CONSTRUÇÃO DE AERONAVES, EQUIPAMENTOS
GERAIS AEROESPACIAL, AEROPEÇAS,
MONTAGEM E REPARAÇÃO DE AERONAVES
E INSTRUMENTOS AEROESPACIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SINDIAEROESPACIAL

ADVOGADOS

:

DR. ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E DR. ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS

RÉU

:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO

DESPACHO
Esta ação cautelar, ajuizada em 16 de junho de 2008, foi
distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus que,
às. fls. 420/421, registrou a ausência de autenticação dos documentos
que instruem o processo, motivo pelo qual indeferiu a liminar pretendida e determinou a notificação do autor para, querendo, proceder
à autenticação dos documentos, no prazo de dez dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
Dentro do prazo, o autor procedeu à autenticação dos documentos, e postulou, às fls. 428/431, a reapreciação do pedido de
liminar. Às fls. 726/727, o autor apresentou nova petição requerendo
a remessa dos autos à Presidência para exame do pedido liminar, pelo
fato do início das férias forenses.
Tendo em vista o disposto no art. 35, XXX, do RITST,
determinei, à fl. 726, que os autos viessem-me conclusos.
À análise.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção
de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do
Estado de São Paulo - SINDIAEROESPACIAL ajuíza a presente ação
cautelar, com pedido de liminar, pretendendo a concessão de efeito
suspensivo ao recurso de revista interposto nos autos do Processo n.º
668-2006-083-15-00.0.
O autor afirma que é entidade sindical de primeiro grau,
representativa do setor aeroespacial no Estado de São Paulo, e que
obteve seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego por intermédio de regular procedimento administrativo. Não
obstante, o réu, inconformado com o pedido de registro sindical,
apresentou impugnação contra o requerente, que foi rejeitada, por não
terem sido atendidas as formalidades previstas na Portaria n.º
343/MTE. Depois, o réu impetrou mandado de segurança, no qual
alegava a falta de publicidade do edital de fundação do SINDIAEROESPACIAL, que foi denegada pela MM. 11ª Vara do Trabalho de
Brasília. Interposto recurso ordinário para o TRT da 10.ª Região, não
foi conhecido por deserto. Finalmente, o réu interpôs recurso de
revista, que aguarda julgamento no TST.
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O SINDAEROESPACIAL aduz que o réu ajuizou nova ação
judicial, cujo processamento teve início perante a MM. 3ª Vara do
Trabalho de São José dos Campos, e na qual postulou novamente
manifestação do Poder Judiciário sobre a validade da fundação do
autor, sem que houvesse o trânsito em julgado do mandado de segurança. Afirma que o processo foi julgado extinto sem julgamento
do mérito, por carência de ação. Interposto recurso ordinário para o
TRT, a relatora, por entender que não existiam nos autos provas
acerca das condições em torno das quais ocorrera o desmembramento
do sindicato, determinou, de ofício, a conversão do feito em diligência, a fim de que fosse reaberta a instrução, mediante convocação de audiência destinada ao depoimento das partes, oitiva de
testemunhas e juntada de documentos, a realizar-se perante o Juízo de
primeiro grau. Retornando os autos ao TRT, aquela Corte, em manifesta supressão de instância, afastou a preliminar de carência de
ação para, no mérito, desde logo, reconhecer o réu como legítimo
representante da categoria profissional cuja representação era disputada. Afirma que, após tal decisão, interpôs embargos de declaração e, ainda, recurso de revista para o TST, cujo processamento já
foi admitido, e em relação ao qual postula a concessão de efeito
suspensivo.
Sustenta que a fumaça do bom direito encontra-se caracterizada, tendo em vista que seu recurso de revista tem plenas condições de ser conhecido e provido em relação aos temas "carência de
ação", "nulidade por supressão de instância" e "categoria profissional
- desmembramento - possibilidade". Afirma que o perigo na demora
se caracteriza porque, tendo obtido seu registro sindical junto ao
MTE, encontra-se em pleno exercício de sua atividade sindical, representando com eficiência a respectiva categoria profissional, possuindo extenso número de associados. Afirma que vem firmando
negociações coletivas com a FIESP e a EMBRAER e que já celebrou
duas convenções coletivas, relativamente aos exercícios de 2006 e
2007. Aduz que a decisão proferida pelo TRT pode paralisar sua
atividade sindical, ao arrepio do devido processo legal, causando
prejuízos de difícil ou impossível reparação à categoria.
Decido.
Tratando-se de ação cautelar que objetiva a concessão de
efeito suspensivo a recurso de revista, o fumus boni iuris somente se
caracteriza se demonstrada a possibilidade de conhecimento e provimento desse apelo, o que exige se proceda a um exame, ainda que
superficial, do recurso interposto.
Na hipótese em exame, o sindicato autor, dentre outras alegações, sustentou no recurso de revista a ocorrência de supressão de
instância por parte do TRT da 15ª Região, tendo em vista que aquela
Corte, após afastar carência de ação reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, passou ao exame do mérito da lide, afrontando de forma
direta e literal o art. 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal,
bem como os arts. 515, caput e § 3.º, do CPC, e 895, "a", da CLT.
O procedimento adotado pelo TRT de origem, de fato, parece
vulnerar o disposto no art. 515, § 3.º, do CPC, segundo o qual, nas
hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, o tribunal somente pode julgar desde logo a lide nas hipóteses em que a
causa versar exclusivamente matéria de direito e estiver em condições
de imediato julgamento. Não parece ter sido essa, entretanto, a hipótese dos autos principais, tendo em vista a determinação de diligência, com a remessa dos autos ao primeiro grau, para a reabertura
da instrução processual, dada "a ausência nos autos de provas que
permitam a análise da veracidade das alegações das partes" (fls.
525/526). Além disso, embora o redator do acórdão tenha afirmado
que a questão seria de direito, concluiu pela legitimidade do réu
amparando-se nos elementos fáticos dos autos, ao afirmar que aquele
sindicato possui "tradição histórica, número de associados muito
maior do que o sindicato recorrido, eleições sindicais concorridas e
efetivas, sua diretoria tem independência das empresas que fazem
parte de outro pólo sindical, além de ser um sindicato de categoria
metalúrgica não restrito apenas às especialidades contidas em uma
empresa principal" (fl. 538).
Ainda que ultrapassada a questão da supressão de instância,
constata-se que o recurso de revista obteve processamento quanto ao
tópico "representação processual", tendo em vista a colação de aresto
considerado específico (fl. 24). Assim sendo, quanto a essa matéria, o
recurso também possui possibilidade de conhecimento e, por conseguinte, de provimento.
Por outro lado, o periculum in mora foi comprovado pelo
documento de fls. 432/433, que demonstra o oferecimento de oposição pelo réu em dissídio coletivo ajuizado pelo sindicato autor,
fundamentando-se, justamente, na decisão proferida nos autos do
Proc. n.º 668/2006-083-15. Isso implica dizer que o autor pode estar
sendo cerceado em suas atividades sindicais com amparo em decisão
passível de reforma, conforme acima demonstrado, causando-lhe os
prejuízos alegados nesta ação.
Ante o exposto, entendo caracterizados, nesse exame superficial da matéria, o fumus boni iuris e o periculum in mora a
justificar a concessão da liminar pleiteada na inicial, razão pela qual
DEFIRO efeito suspensivo ao recurso de revista interposto nos autos
do processo n.º RO-668/2006-083-15-00.6.
Intime-se o autor e oficie-se o Exmo. Sr. Juiz Presidente do
TRT da 15ª Região, encaminhando-lhes cópia deste despacho.
Cite-se o Réu, nos termos e para os fins do artigo 802 do
Código de Processo Civil.
Após, sejam os autos conclusos ao Exmo. Sr. Ministro Pedro
Paulo Teixeira Manus, relator.
Publique-se.
Brasília, 9 de julho de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissi-
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PROC. Nº TST-AC-195557/2008-000-00-00.0TST
AUTORA

:

SONY BRASIL LTDA.

ADVOGADO

:

DR. EDUARDO LUIZ BROCK

RÉU

:

JERSON LUIS BECKEL

DESPACHO
A Reclamada ajuíza ação cautelar inominada incidental (fls.
2-9), visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário
em ação rescisória interposto perante esta Corte. Pretende a suspensão
da execução dos valores relativos aos descontos fiscais e previdenciários.
Determinada a regularização da petição inicial à fl. 687, a
Autora autenticou apenas alguns documentos necessários ao exame da
medida.
Nota-se que a decisão rescindenda (fls. 74/77) não foi devidamente autenticada, peça enumerada na OJ n.º 76 da SBDI2/TST.
No entanto, diante da urgência, uma vez que os valores
referentes aos descontos fiscais e previdenciários já foram depositados e estão na iminência de serem levantados, conforme atesta a
decisão de fl. 646, passo à análise da presente ação cautelar.
A ação rescisória, ajuizada com fundamento no inciso V do
art. 485 do CPC, com indicação de ofensa aos arts. 114, VIII e § 2º,
e 195, I, da CF, 128 do CTN, 30 da Lei nº 8.212/91 e 46 da Lei nº
8.541/92, busca rescindir a sentença proferida na Reclamação Trabalhista n.º 573-2004-005-04-00-5, mediante a qual a 5ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre atribuiu à Reclamada a responsabilidade de
arcar integralmente com os descontos previdenciários e fiscais (fls.
74/77).
Nesse caso, a fumaça do bom direito está diretamente relacionada com a possibilidade de êxito do pedido rescisório.
A jurisprudência pacífica desta Corte entende serem devidos
pelo Reclamante (Súmula nº 368, itens II e III, do TST, e OJ n.º 363
da SBDI-1/TST) os descontos fiscais e previdenciários no que se
refere a sua quota-parte. Nesse sentido, verifica-se a provável ocorrência de violação dos arts. 128 do CTN, 30 da Lei nº 8.212/91 e 46
da Lei nº 8.541/92.
Logo, havendo possibilidade de êxito do recurso ordinário
em ação rescisória, no tocante aos descontos fiscais e previdenciários,
resta configurado o fumus boni iuris, requisito indispensável para a
concessão de liminar em ação cautelar.
Quanto ao requisito do periculum in mora, este resta configurado, pois o prosseguimento da execução poderá implicar a difícil
restituição das importâncias indevidas que porventura venham a ser
pagas ao Reclamante.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera
pars, para dar efeito suspensivo ao recurso ordinário n.º TST-ROAR1820-2007-000-04-00-1 interposto por Sony Brasil Ltda., remetido a
esta Corte Superior, até o julgamento final do recurso, e conseqüentemente seja suspensa a execução em curso na 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (Processo n.º 573-2004-005-04-00-5) apenas
quanto aos valores relativos aos descontos fiscais e previdenciários.
Sob pena de revogação da presente medida, traga aos autos a
Autora, em 10 (dez) dias, cópia autenticada da decisão rescindenda.
Cientifique-se, com urgência, do inteiro teor desta decisão, o
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
e o Exmo. Juiz da MM. 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.
Após, seja citado o Réu, na forma do art. 802 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 10 de julho de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST
PROC. Nº TST-AC-195858/2008-000-00-00.7TST

PROC. Nº TST-MS-195.676/2008-000-00-00.5
IMPETRANTE
ADVOGADA
IMPETRADO

:
:
:

DENISE MARG ALVES SANTANA
DRA. FABÍOLA GUIMARÃES GONÇALVES
MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- TST
DESPACHO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DENISE
MARG ALVES SANTANA, candidata habilitada em concurso público realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, classificada em 6º
lugar na listagem especial das vagas reservadas aos portadores de
deficiência. Afirma a impetrante que, convocada para a realização de
perícia médica a fim de comprovar a sua deficiência, compareceu no
Centro de Seleção e Eventos da Universidade de Brasília - CESPEUnB e que, "não obstante sua cegueira do olho esquerdo tenha
sido confirmada, concluiu-se que, para fins do mencionado concurso
público, a Impetrante NÃO se enquadrava no conceito de deficiente
visual previsto no Decreto n° 3.298/99" (fl. 3). Informa que interpôs
recurso ao resultado da perícia, ressaltando ser portadora de visão
monocular - tecnicamente denominada ambliopia -, mas que não
obteve êxito em seu intento, resultando, daí, a publicação do edital,
determinada pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com o
resultado definitivo do concurso sem que constasse seu nome como
habilitada para preenchimento de vaga destinada a pessoa portadora
de deficiência.
Preliminarmente, verifica-se dos autos que o comando inserto no artigo 830 da CLT não foi atendido, porquanto carentes de
autenticação as peças anexadas à petição inicial. Esse fato não justifica, contudo, a decretação, de plano, da extinção do Mandado de
Segurança, visto que caracterizado mero vício formal passível de
saneamento. Atente-se, nesse sentido, para o seguinte precedente do
Supremo Tribunal Federal, da lavra do Exmo. Ministro Marco Aurélio Mello:
"DESPACHO INICIAL - JUNTADA DE PEÇAS - CÓPIA AUTENTICAÇÃO - ARTIGO 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...) 2. As peças anexadas à inicial estão em cópia. Admitase a aplicação analógica da parte final do § 1º do artigo 544 do
Código de Processo Civil, desburocratizando-se a atuação no Judiciário. Acontece que não se tem, na inicial, a declaração de autenticidade pelo subscritor.
3. Ao impetrante, para a correção do defeito"(MS 24899/DF,
DJU de 01/06/2004 p - 00005).
Com efeito, o indeferimento da petição inicial importaria, no
caso, o desnecessário retardamento da entrega da prestação jurisdicional, de caráter urgente, além de onerar desnecessariamente a
impetrante, que se veria compelida a propor nova ação mandamental,
de idêntico teor, até porque longe de escoar o prazo decadencial
previsto na lei nº 1.533/51.
Em face do exposto, concedo à impetrante prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que regularize o feito, sob pena de indeferimento da
petição inicial.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se.
Brasília, 11 de julho de 2008.
LELIO BENTES CORRÊA
Relator

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE RECURSOS
<!ID1237000-1>

DESPACHOS
PROC. Nº TST-RE-AIRR-392/2004-058-19-40.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
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AUTOR

:

RECORRENTE

:

ESTADO DE ALAGOAS

BANCO ABN AMRO REAL

PROCURADOR

:

DR. ALUÍSIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

RECORRIDA

:

LUCIVÂNIA VIEIRA MARTINS

ADVOGADO

:

ADVOGADO

:

DR. OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES

RÉU

:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DA BAIXADA FLUMINENSE

DESPACHO
Banco Abn Amro Real ajuíza ação cautelar incidental, com
fundamento nos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil.
Pretende a suspensão da execução promovida nos autos da RT465/1992-202-01-00-1, que tramita na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Duque de Caxias/RJ, até o trânsito em julgado da ação
rescisória n.º TRT-AR-3830/2005-000-01-00-69.
Compulsando os autos, verifica-se que as peças apresentadas
pelo Autor não se encontram autenticadas, em desatendimento ao
disposto no art. 830 da CLT.
Cabe ressaltar que a faculdade de o advogado declarar a
autenticidade das peças trazidas em fotocópia aos autos diz respeito
apenas ao agravo de instrumento (art. 544, § 1º, do CPC).
Diante do exposto, concedo ao Autor o prazo de 10 (dez)
dias para regularizar a petição inicial, sob pena de seu indeferimento,
na forma do art. 284, parágrafo único, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 9 de julho de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do TST

DR. JOÃO FIRMO SOARES

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente (fls. 124/129). No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90",
afastou a alegada violação do art. 5º, XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da
existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente
ao tema "nulidade da contratação - ausência de concurso público Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Medida Provisória nº
2.164-41/2001", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 7º,
III, 25 e 37, caput, II, e § 2º, da Constituição Federal (fls.
133/151).
Sem contra-razões (certidão de fl. 153).
Com esse breve relatório,

bilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
136/142), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-AIRR-803/2006-076-23-40.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

UNIÃO (PGF)

PROCURADOR

:

DR. GÉRSON FERNANDES AZEVEDO

PROCURADOR

:

DR. GABRIEL PRADO LEAL

RECORRIDA

:

TÂNIA SOUZA DE ALMEIDA

ADVOGADO

:

DR. SANDRO ROBERTO ALMEIDA

RECORRIDA

:

J. C. DA MOTTA RESTAURANTE - ME

ADVOGADO

:

DR. ODAIR LUIZ DE PIERI

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente, quanto ao tema "competência da Justiça do
Trabalho - execução das contribuições previdenciárias - vínculo de
emprego reconhecido em juízo", com fundamento na Súmula nº 368,
I, desta Corte (fls. 89/91).
Irresignada, a recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a repercussão geral, e indica violação dos arts. 109, I, 114, VIII, e
195, I, "a", da Constituição Federal (fls. 99/217).
Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 120.
Com esse breve RELATÓRIO,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional discutida
(fls. 102/104), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal,
de 30 de abril de 2007.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente, sob o fundamento de que não é da competência da Justiça do Trabalho determinar os descontos previdenciários, relativamente ao período do vínculo de emprego reconhecido em Juízo, nos termos da Súmula nº 368, I, desta Corte, que
dispõe:
"A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do
Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limitase às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores,
objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-contribuição.
(ex-OJ nº 141 - Inserida em 27.11.1998) (...)".
Considerando que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº
569.056/PA, em que se discute essa matéria, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do
CPC.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
PROC. Nº TST-RE-ED-A-RR-90574/2003-900-01-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADOR

:

DR. MAURÍCIO MARTINEZ TOLEDO DOS SANTOS

RECORRIDO

:

JORGE EDUARDO NUNES NOGUEIRA

ADVOGADO

:

DR. MÁRCIO AUGUSTO VIANNA MARQUES

RECORRIDO

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PROCURADORA

:

DRA. INÊS PEDROSA DE ANDRADE FIGUEIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo do recorrente, para manter o despacho que conheceu do recurso de revista do
Ministério Público, quanto ao tema "contrato nulo - limitação aos
depósitos do FGTS", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte,
que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público (fls.
283/290).
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento, com aplicação de multa de 1% do valor da causa (fls.
302/306).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e § 3º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese,
que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, II,
e § 2º, 62, 93, IX, 145, 146, 149 e 150 da Constituição Federal (fls.
310/331).
Contra-razões (fls. 335/339 - fax, e 340/344 - originais).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
313/314), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-ED-RR-808/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "servidor público contratado sem concurso
público após a Constituição de 1988 - nulidade do contrato de trabalho - efeitos" (fls. 181/186). Quanto à alegada nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento
de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, caput, II, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo

- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 202/204).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 207/238).
Sem contra-razões (certidão de fl. 240).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 209),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-150/2005-052-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ALVES

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 181/185). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte
tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - diferenças de FGTS", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 194/197).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
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arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 200/230).
Sem contra-razões (certidão de fl. 232).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 202),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-622/2004-051-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDA

:

GILMARA DOS SANTOS FORTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 160/165). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma,
por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava
preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o
fim de sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90",
afastou a alegada violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento
de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida
Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do
seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 174/176).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 179/209).
Sem contra-razões (certidão de fl. 211).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 181),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
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Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-628/2005-052-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

RECORRIDA

:

MAYARA KHADIDJA VASCONCELOS ABDOLARIAM ARAÚJO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 187/197). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que não foram opostos embargos de declaração para o fim de sanar
eventuais vícios porventura existentes. No que se refere ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 706/710).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento da MP nº
2.164-41/2001 (fls. 221/252).
Sem contra-razões (certidão de fl. 254).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 223),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-735/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ROSIMEIRE CAMELO DA CRUZ

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 160/164). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 173/175).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 178/208).
Sem contra-razões (certidão de fl. 210).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 180),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.

Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-860/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

RECORRIDA

:

MARIA DE FÁRTIMA DO NASCIMENTO PRADO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ FÁBIO MARTINS DA SILVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 149/153). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, caput, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 170/172).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 175/205).
Sem contra-razões (certidão de fl. 207).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 177),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-867/2003-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE
PROCURADOR
PROCURADOR
RECORRIDA
ADVOGADO

:
:
:
:
:

ESTADO DE RORAIMA
DR. MATEUS GUEDES RIOS
DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI
JACIARA SILVA DE SENA
DR. RANDERSON MELO DE AGUIAR

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 173/179). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "Nulidade do contrato - recolhimento de
FGTS - inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 189/193).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 203/234).
Sem contra-razões (certidão de fl. 236).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 205),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
<!ID1237000-2>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-2001/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDOS

:

RONILMA PEREIRA DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 201/203). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de
que "a Turma analisa a questão da inconstitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90 e da irretroatividade, pelo que não há que se falar
em nulidade por ausência de fundamentação ou omissão sobre pontos
relevantes argüidos na defesa" (fl. 202). Relativamente ao tema "vínculo empregatício. Contratação posterior à Constituição Federal de
1988. Administração pública direta. Efeitos. Limitação da condenação

ao FGTS do período", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura aos recorridos o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 217/218).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que os recorridos não fazem jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 221/252).
Sem contra-razões (certidão de fl. 254).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 223),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-3097/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDO

:

DANT ALIGHIERE ESBELL VIEIRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 188/198 e 207/211). No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de
que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência",
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao
recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 214/247).
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Sem contra-razões (certidão de fl. 249).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 216),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-AG-RR-3611/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

FRANCIVALDO DA SILVA PINTO

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 205/209). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento na Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público, ou sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 218/220).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 223/253).
Sem contra-razões (certidão de fl. 255).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 225),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-220/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 164/168). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Aos embargos de declaração que seguiram foi negado provimento (fls. 176/181).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 184/214).
Sem contra-razões (certidão de fl. 216).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 186),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-503/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARCIA REGINA VAZ FONTINELLE

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por
não ter se submetido a concurso público. Afastou a alegada violação do
art. 5º, XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01 (fls. 183/188).
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 198/204).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 215/245).
Sem contra-razões (certidão de fl. 246).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 217),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-682/2004-051-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 159/165). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma,
por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava
preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o
fim de sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90",
afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de
que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - diferenças de FGTS", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 183/188).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 191/221).
Sem contra-razões (certidão de fl. 223).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 193),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-827/2005-052-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

ANTÔNIO MAURÍCIO DOS SANTOS ROSA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "Administração pública. Admissão sem
concurso público. Contrato nulo. efeitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público (fls. 166/175).
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Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls.193/198).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 201/231).
Sem contra-razões (certidão de fl. 233).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 203),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-984/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

FRANCISCO LOPES DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público. Afastou a alegada violação do art. 5º, XXXVI, da CF, sob o
argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da
existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01 (fls.
166/171).
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 189/195).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 198/228).
Sem contra-razões (certidão de fl. 230).
Com esse breve relatório,

DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 200),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-1085/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

WASHINGTON LUÍS BRANDÃO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 181/185). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Aos embargos de declaração que seguiram foi negado provimento (fls. 202/207).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 210/240).
Sem contra-razões (certidão de fl. 242).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 212),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
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O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobres tamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-1104/2004-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

ALDEMIR FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 183/187). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 204/209).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Alega nulidade do acórdão da Turma, por negativa
de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV
e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta, em
síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e §
2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 212/242).
Sem contra-razões (certidão de fl. 244).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 214),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-1532/2004-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDAS

:

MARIA RAIMUNDA MENDES FERREIRA E OUTRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 219/229). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "Administração Pública - admissão sem concurso público - contrato nulo - efeitos", com fundamento na Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura às recorridas o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 249/254).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que as recorridas não fazem jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 257/287).
Sem contra-razões (certidão de fl. 289).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 259),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-2733/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE
PROCURADOR
PROCURADORA
RECORRIDA
ADVOGADO

:
:
:
:
:

ESTADO DE RORAIMA
DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI
DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA
FRANCINETE NUNES DA PACIÊNCIA
DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "nulidade de contrato - recolhimento de
FGTS - inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01, e com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 187/192).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi preliminar de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 195/225).
Sem contra-razões (certidão de fl. 227).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 197),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
<!ID1237000-3>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-2865/2004-051-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

CRISTINA DA SILVA E SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 149/153). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.

Aos embargos de declaração que seguiram foi negado provimento (fls. 170/175).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 178/207).
Sem contra-razões (certidão de fl. 209).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 180), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-3057/2005-052-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

GUIOMAR SOUZA DE LIMA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 145/153). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "nulidade do contrato - recolhimento de FGTS
- inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A à Lei nº
8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 163/168).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 171/201).
Sem contra-razões (certidão de fl. 203).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 173), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Cons
tituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-4270/2004-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

RAIMUNDO DIAS DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 168/173). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "nulidade do contrato - recolhimento de FGTS
- inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 190/195).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste
na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não
faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos
5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 198/228).
Sem contra-razões (certidão de fl. 230).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 200),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-A-RR-4303/2004-052-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

VALDIRENE COELHO BARROS PEREIRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 175/181). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos da Súmula nº 184, desta Corte. No que se refere ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço",
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento(fls. 199/205).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 208/238).
Sem contra-razões (certidão de fl. 240).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 210),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-A-RR-878/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

REGINA ALEIXO CASTRO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 183/188). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que "Como é
cediço, a omissão capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade do julgado
é aquela em que o juízo a quo não analisa a matéria debatida na hipótese,
situação não verificada nos autos, principalmente se for considerado que o
Tribunal Pleno desta Corte já esgotou o exame da matéria, reconhecendo
devidos os depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado, em estrita
observância ao que dispõe o art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001,
o que implicou a alteração da redação da Súmula nº 363 do TST". No que
tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 37, caput, II
e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos
nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente
ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações
constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos para
prestar sanar omissões, sob o fundamento de que "Esclareça-se, ainda, que o
acórdão embargado, ao examinar a preliminar de nulidade, em momento
algum consignou que não estaria prequestionado o tema concernente à inconstitucionalidade do art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, ao
revés, entendeu esgotado o exame da matéria, conforme já consignado acima. Equivoca-se, pois, a parte nesse ponto. Em relação ao art. 7º, inciso III,
da Constituição Federal, contudo, assiste razão ao embargante quando alega
omissão. Esclareço, portanto, que esse artigo não foi trazido na petição de
recurso de revista, sendo inovatória a sua invocação apenas em sede de
embargos. Acolho , pois, os embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas, com a finalidade de alcançar-se a plena prestação jurisdicional,
nos termos dos arts. 535 do CPC e 897-A da CLT. " (fls. 206/209).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 212/242).
Sem contra-razões (certidão de fl. 244).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 214),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-417/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDAS

:

MARINALVA MELO ROCHA E OUTRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 211/216). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
e, também, consignou que no acórdão embargado houve expressa
manifestação da Turma sobre a questão relativa à Medida Provisória
que alterou a Lei do FGTS. No que se refere ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura às recorridas
o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS,
mesmo que declarada a nulidade dos seus contratos de trabalho, por
não terem se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 234/236).
O recorrente requer a suspensão do feito, até o julgamento da
MP nº 2.164-41/2001, com fundamento no art. 265, IV, "a", do CPC
(fls. 224/230).
Interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102, III,
"a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social, política e
jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que as recorridas não fazem jus ao recebimento
dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI,
37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal
(fls. 239/269).
Sem contra-razões (certidão de fl. 271).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 241), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-756/2005-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

LAYZA MARA MELRIÊ MARCHIORY

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "Vínculo empregatício. Contratação posterior à Constituição Federal de 1988. Administração pública indireta.
Efeitos. Limitação da condenação ao FGTS do período", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público (fls. 148/151).

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para sanar omissão, sem qualquer efeito modificativo do julgado (fls.
160/161).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 164/197).
Sem contra-razões (certidão de fl. 199).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 166),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-892/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOTERO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do recorrente (fls. 153/156). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação dos arts. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que
esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à
MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "servidor público contratado
sem concurso após a Constituição de 1988 - nulidade do contrato nulo efeitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS,
mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 172/174).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 177/207).
Sem contra-razões (certidão de fl. 209).
Com esse breve relatório,

DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 179),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-2697/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

RECORRIDA

:

MARIA CLARA DA SILVA DIAS

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 178/181). No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts.
5º, II e XXXVI, e 37, caput, II, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP
nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a
sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 196/198).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Alega,
preliminarmente, nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz
jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal
(fls. 201/231).
Sem contra-razões (certidão de fl. 233).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 203),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-RR-622553/2000.3 TRT - 1ª REGIÃO
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (SUCESSOR
DOS EXTINTOS INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA - RIOFORTE E FUNDAÇÃO RIO)

ADVOGADO

:

DR. RODRIGO MEIRELES BOSISIO

RECORRIDO

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
DRA. CYNTHIA MARIA SIMÕES LOPES

PROCURADORA

:

RECORRIDA

:

ANAMARIA AZIZ CRETTON

ADVOGADO

:

DR. HYLTON MONIZ FREIRE JÚNIOR

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "nulidade do contrato - recolhimento de
FGTS - inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público. Afastou a
alegada violação do art. 37, II, e § 2º, da Constituição Federal (fls.
288/291).
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 299/303).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos arts. 5º,
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 97, 146, 149 e 150, todos da
Constituição Federal (fls. 307/322).
Sem contra-razões (certidão de fl. 325).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
312/314), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-39/2005-052-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE
PROCURADORA
PROCURADOR
RECORRIDO

:
:
:
:

ESTADO DE RORAIMA
DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA
DR. MATEUS GUEDES RIOS
PAULO MIGUEL NÁPOLES DE FRIAS OLIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 162/166). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP
nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a
sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 182/184).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 187/220).
Sem contra-razões (certidão de fl. 222).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 189),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-111/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ANDREA XAVIER ROSSY

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fl. 170).
Quanto ao tema "Contrato nulo - Efeitos", aplicou a Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do contrato de trabalho, por não haver se submetido a
concurso público (fls. 170/173).
Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram
(fls. 189/191).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria. Insiste na nulidade da decisão proferida no
recurso de revista, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a Turma não analisou a questão da incidência retroativa da Lei nº
8.036/90 e os efeitos previstos na Súmula nº 363 desta Corte, não
obstante a provocação por meio dos competentes embargos de declaração. Diz que, como não foi conhecido o recurso de embargos
quanto à preliminar de nulidade da decisão da Turma, opôs embargos
de declaração visando obter da SDI pronunciamento sobre o vício
apontado, contudo, não obteve êxito, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, com a omissão da
Turma e também da SDI no exame da aplicação retroativa da Medida
Provisória nº 2.164-41, assim como sobre a sua argüida inconstitucionalidade, em confronto com o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido; e da falta de urgência para a edição da medida provisória.
Em relação ao mérito, efeitos do contrato nulo, alega, em síntese, que
a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, III, 37, caput, II e § 2º,
62, 146, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 194/227).
Sem contra-razões (certidão de fl. 229).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 196),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-169/2005-052-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

SILAS WALDEMAR LIMA RODRIGUES

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA
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DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 166/173). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação do art. 5º, XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Aos embargos de declaração que seguiram foi negado provimento (fls. 191/197).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 200/230).
Sem contra-razões (certidão de fl. 232).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 202),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-258/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

NAZARÉ MICHELLE ARAUJO LIMA SILVA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 184/188). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363 do TST",
afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da
existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 204/206).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 209/239).
Sem contra-razões (certidão de fl. 241).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 211),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-352/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. THICIANE GUANABARA SOUZA

RECORRIDO

:

FELISBERTO ALVES DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 188/193). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, caput, II, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 209/211).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 214/244).
Sem contra-razões (certidão de fl. 246).

Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 216),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-356/2005-052-11-40.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

TEREZINHA PLÁCIDA DE SENA MELO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fl. 153).
Quanto ao tema "Contrato nulo - Efeitos", aplicou a Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do contrato de trabalho, por não haver se submetido a
concurso público (fls. 153/157).
Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram
(fls. 166/168).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria. Insiste na nulidade da decisão proferida no
recurso de revista, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a Turma não analisou a questão da incidência retroativa da Lei nº
8.036/90 e os efeitos previstos na Súmula nº 363 desta Corte, não
obstante a provocação por meio dos competentes embargos de declaração. Diz que, como não foi conhecido o recurso de embargos
quanto à preliminar de nulidade da decisão da Turma, opôs embargos
de declaração visando obter da SDI pronunciamento sobre o vício
apontado, contudo, não obteve êxito, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, com a omissão da
Turma e também da SDI no exame da aplicação retroativa da Medida
Provisória nº 2.164-41, assim como sobre a sua argüida inconstitucionalidade, em confronto com o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido; e da falta de urgência para a edição da medida provisória.
Em relação ao mérito, efeitos do contrato nulo, alega, em síntese, que
a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, III, 37, caput, II e § 2º,
62, 146, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 171/201).
Sem contra-razões (certidão de fl. 203).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 173),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-362/2005-052-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ANA MARIA SILVA SOUSA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 131/137). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 155/161).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 164/194).
Sem contra-razões (certidão de fl. 196).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 166),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-412/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDOS

:

RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTRAS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ FÁBIO MARTINS DA SILVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do recorrente (fls. 220/225). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta Corte. No que se
refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura aos recorridos o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade dos seus contratos de
trabalho, por não terem se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 241/243).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de
prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que os
recorridos não fazem jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta
violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III,
"a", da Constituição Federal (fls. 246/276).
Sem contra-razões (certidão de fl. 278).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 248), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-453/2005-052-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

RAQUEL ROCHA DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 134/140). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - fundo de garantia do tempo
de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 158/164).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 167/197).
Sem contra-razões (certidão de fl. 199).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 169),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-474/2004-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

CONCEIÇÃO DE MARIA CORRÊA DA PENHA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE
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DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 182/188). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - diferenças de FGTS
- argüição de inconstitucionalidade e de irretroatividade da Medida
Provisória nº 2.164-41/2001 que introduziu o artigo 19-A à Lei nº
8.036/90 - Súmula nº 363 do TST", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 205/207).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 210/240).
Sem contra-razões (certidão de fl. 242).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 212),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-496/2004-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 172/176). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363 do TST",
afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da
existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e na Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 192/194).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 197/227).
Sem contra-razões (certidão de fl. 229).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 199),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-510/2005-052-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

JANETE DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 130/143). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos da Súmula nº 184 desta Corte. No que se refere ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 152/154).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 157/187).
Sem contra-razões (certidão de fl. 189).
Com esse breve relatório,

DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 159),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-517/2005-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

HIXCIONE DA SILVA DE CASTRO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 157/165). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - fundo de garantia do tempo
de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 183/189).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 192/222).
Sem contra-razões (certidão de fl. 224).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 194),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-559/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-529/2003-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO

RECORRIDOS

:

WILLSTON MACEDO LIMA E OUTROS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARIA AUXILIADORA BENEVIDES FERREIRA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

RECORRIDA

:

COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE
SERVIÇOS

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 251/254). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "vínculo empregatício - contratação posterior
à Constituição Federal de 1988 - Administração Pública Direta efeitos - limitação da condenação ao FGTS do período - possibilidade", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos,
sem efeito modificativo, para sanar omissão (fls. 274/275).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 278/311). Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o
julgamento da ADI nº 3.127 (fl. 310).
Sem contra-razões (certidão de fl. 313).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 280),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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ADVOGADO

:

DR. RANDERSON MELO DE AGUIAR

RECORRIDA

:

COOPROMED - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS DE
RORAIMA

RECORRIDO

:

COOPERPAI-MED - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 316/322). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363 do
TST", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 331/333).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 336/369). Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o
julgamento da ADI nº 3.127 (fl. 368).
Sem contra-razões (certidão de fl. 371).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 338),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-619/2004-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

RUTH HELENA XAVIER DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 155/158). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "vínculo empregatício - contratação posterior
à Constituição Federal de 1988 - Administração Pública Direta efeitos - limitação da condenação ao FGTS do período - possibilidade", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 170/171).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 174/204).
Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 176),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-635/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

RONALDO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 159/163). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta Corte. No que se
refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - depósitos", sob o fundamento de que o acórdão da
Turma está em conformidade com a Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 179/181).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 184/214).
Sem contra-razões (certidão de fl. 216).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 186),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-713/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA - SECRETARIA DO BEM
ESTAR SOCIAL - SETRABES

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MIRIAM CORREIA DE SEIXAS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 139/146). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anterior-
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mente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 162/164).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 167/200).
Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 169), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-759/2005-052-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

JOSEMAR DE ARAÚJO POLICARPO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 142/148). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o
argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida
Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 158/163).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 166/196).

Sem contra-razões (certidão de fl. 198).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 168),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-835/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADORA

:

DRA. THICIANE GUANABARA SOUZA

RECORRIDO

:

ELIEZER PEREIRA DE ANDRADE

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 156/160). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, II e
XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 176/179).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 182/215).
Sem contra-razões (certidão de fl. 217).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 184),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
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Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-860/2005-052-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

JOANA SOARES BIZARRIAS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 146/151). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos da Súmula nº 184 desta Corte. No que se refere ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para sanar omissão (fls. 160/163).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e 'c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento da MP nº
2.164-41/2001 (fls. 166/197).
Sem contra-razões (certidão de fl. 199).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 168),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 12 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-866/2003-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EVAN FELIPE DE SOUSA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

FRANCISCO BEZERRA

ADVOGADO

:

DR. ROBERTO GUEDES DE AMORIM

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fls. 128/129).
Quanto ao tema "Contrato nulo. Efeitos. Diferenças de FGTS. Inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.164-41/2001 que introduziu o
artigo 19-A na Lei nº 8.036/90", aplicou a Súmula nº 297 desta Corte quanto
a alegada retroatividade da Medida Provisória, uma vez que a Turma não
emitiu tese acerca da argüida irretroatividade do referido dispositivo, faltando-lhe o devido prequestionamento. Relativamente aos afeitos do contrato nulo, aplicou a Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público (fls. 129/131).
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos (fls. 140/143).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 146/176).
Sem contra-razões (certidão de fl. 178).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 148), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-875/2005-052-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

ALCINEI DA SILVA LAURIANO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 147/152). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta Corte. No que se
refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - depósitos", sob o fundamento de que a decisão recorrida
está em conformidade com a Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos
do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 161/163).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 166/196).
Sem contra-razões (certidão de fl. 198).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 168), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-888/2005-052-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ANA ANGÉLICA DA SILVA FERREIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 150/155). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.164-41/2001 que introduziu o artigo
19-A da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos
contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do
seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
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Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos (fls. 164/167).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 170/200).
Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 172),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-963/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

LEUDA RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 142/147). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - depósitos do FGTS - Medida Provisória nº 2.164-41/2001", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 163/165).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 168/198).
Sem contra-razões (certidão de fl. 200).
Com esse breve relatório,
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DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 170),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-977/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

JOSÉ EDUARDO DE FREITAS BARBOSA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-965/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

MARTA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fls. 156/157).
Quanto ao tema "Contrato nulo - Efeitos", aplicou a Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do contrato de trabalho, por não haver se submetido a
concurso público (fls. 157/160).
Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram
(fls. 176/178).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria. Insiste na nulidade da decisão proferida no
recurso de revista, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a Turma não analisou a questão da incidência retroativa da Lei nº
8.036/90 e os efeitos previstos na Súmula nº 363 desta Corte, não
obstante a provocação por meio dos competentes embargos de declaração. Diz que, como não foi conhecido o recurso de embargos
quanto à preliminar de nulidade da decisão da Turma, opôs embargos
de declaração visando obter da SDI pronunciamento sobre o vício
apontado, contudo, não obteve êxito, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, com a omissão da
Turma e também da SDI no exame da aplicação retroativa da Medida
Provisória nº 2.164-41, assim como sobre a sua argüida inconstitucionalidade, em confronto com o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido; e da falta de urgência para a edição da medida provisória.
Em relação ao mérito, efeitos do contrato nulo, alega, em síntese, que
a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, III, 37, caput, II e § 2º,
62, 146, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 181/211).
Sem contra-razões (certidão de fl. 213).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 183),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 160/165). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "contrato nulo efeitos - Súmula nº 363 do TST", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II
e XXXVI, e 37, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos
contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 181/184).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 186/219).
Sem contra-razões (certidão de fl. 221).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 188),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-995/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

JOSIONE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 148/153). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "nulidade do contrato firmado com a Administração sem a observância ao concurso público - efeitos - depósitos do FGTS - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - art. 19-A da
Lei nº 8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 169/171).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 174/204).
Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 176),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1076/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

IRENE ALVES

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 161/166). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", com fundamento na Súmula nº 294, desta Corte,
que exige a indicação expressa de ofensa ao art. 896 da CLT. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte,
que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos (fls. 175/178).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 190/220).
Sem contra-razões (certidão de fl. 222).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 192),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1107/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

ERICK RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 146/150 e 168/171). Quanto à alegada nulidade do
acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o
entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos
embargos de declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", sob o fundamento de que
esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
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direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001", com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 146, 149
e 150, III, "a", da Constituição Federal. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 3.127 (fls. 174/204).
Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 176),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1146/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARIA LINDALVA CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fl. 175).
Quanto ao tema "Contrato nulo - Efeitos", aplicou a Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do contrato de trabalho, por não haver se submetido a
concurso público (fls. 175/178).
Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram
(fls. 187/189).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria. Insiste na nulidade da decisão proferida no
recurso de revista, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a Turma não analisou a questão da incidência retroativa da Lei nº
8.036/90 e os efeitos previstos na Súmula nº 363 desta Corte, não
obstante a provocação por meio dos competentes embargos de declaração. Diz que, como não foi conhecido o recurso de embargos
quanto à preliminar de nulidade da decisão da Turma, opôs embargos
de declaração visando obter da SDI pronunciamento sobre o vício
apontado, contudo, não obteve êxito, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
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93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, com a omissão da
Turma e também da SDI no exame da aplicação retroativa da Medida
Provisória nº 2.164-41, assim como sobre a sua argüida inconstitucionalidade, em confronto com o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido; e da falta de urgência para a edição da medida provisória.
Em relação ao mérito, efeitos do contrato nulo, alega, em síntese, que
a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, III, 37, caput, II e § 2º,
62, 146, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 192/222).
Sem contra-razões (certidão de fl. 224).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 194),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1600/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDOS

:

ADAILTON RIBEIRO DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 187/191). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura aos recorridos o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 200/202).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que os recorridos não fazem jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 205/235).
Sem contra-razões (certidão de fl. 237).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 207),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1621/2004-051-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 213/223). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI,
e 37 , § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura aos recorridos o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 232/236).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que os recorridos não fazem jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 247/277).
Sem contra-razões (certidão de fl. 279).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 249),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDA

:

COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE
SERVIÇOS
DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

ADVOGADO

:

RECORRIDA

:

ANA CLEUDE SILVA DE SOUZA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 201/207). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, II e
XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos (fls. 216/218).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 221/251).
Sem contra-razões (certidão de fl. 253).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 223),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1700/2004-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDOS

:

AMAURI MENDES DA SILVA E OUTROS

ADVOGADA

:

DRA. ANA BEATRIZ OLIVEIRA RÊGO

ISSN 1677-7018

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1716/2004-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

JOSÉ AUGUSTO FERRO BITENCOURT

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 158/167). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida
Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 209/211).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste
na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não
faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos
5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 214/244).
Sem contra-razões (certidão de fl. 246).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 216), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1732/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-1777/2005-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS

:

RAIMUNDA RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

ADVOGADO

:

DR. HINDEMBURGO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente. Afastou a argüição de nulidade da decisão da Turma por
negativa de prestação jurisdicional, consignando que não foram opostos os competentes embargos de declaração (fl. 163).
Quanto ao tema "Contrato nulo - Efeitos", aplicou a Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura aos recorridos o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do contrato de trabalho, por não haver se submetido a concurso público (163/166).
Rejeitou, ainda, os embargos de declaração que se seguiram
(fls. 175/177).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria. Insiste na nulidade da decisão proferida no
recurso de revista, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta
que a Turma não analisou a questão da incidência retroativa da Lei nº
8.036/90 e os efeitos previstos na Súmula nº 363 desta Corte, não
obstante a provocação por meio dos competentes embargos de declaração. Diz que, como não foi conhecido o recurso de embargos
quanto à preliminar de nulidade da decisão da Turma, opôs embargos
de declaração visando obter da SDI pronunciamento sobre o vício
apontado, contudo, não obteve êxito, persistindo a negativa de prestação jurisdicional. Aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, com a omissão da
Turma e também da SDI no exame da aplicação retroativa da Medida
Provisória nº 2.164-41, assim como sobre a sua argüida inconstitucionalidade, em confronto com o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido; e da falta de urgência para a edição da medida provisória.
Em relação ao mérito, efeitos do contrato nulo, alega, em síntese, que
os recorridos não fazem jus ao recebimento dos depósitos do FGTS.
Aponta violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, III, 37, caput, II e § 2º,
62, 146, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 180/210).
Sem contra-razões (certidão de fl. 212).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 182),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 112/117). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada
violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento
de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência
de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo
o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência",
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à
recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 135/141).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Alega nulidade do acórdão da Turma, por negativa
de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV
e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta, em
síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e §
2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 144/174).
Sem contra-razões (certidão de fl. 176).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 146), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2030/2005-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ANTÔNIA RIBEIRO LIMA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do recorrente (fls. 146/157). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que não foram
opostos embargos de declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes, nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta Corte. No
que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos
do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por
não ter se submetido a concurso público.
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Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 160/162).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 165/195).
Sem contra-razões (certidão de fl. 197).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 167),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2263/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDAS

:

ELENILDA FERREIRA COSTA E OUTRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 160/164). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, II e
XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura às recorridas o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
dos seus contratos de trabalho, por não terem se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 173/175).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que as recorridas não fazem jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e
150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 178/208).

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Sem contra-razões (certidão de fl. 210).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 180),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2381/2005-052-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

MARCELLE VALESKA PARACAT LUCENA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 135/143). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, XXXVI, da
CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no
sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos
nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001
- aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Aos embargos de declaração que seguiram foi negado provimento (fls. 161/167).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 170/200).
Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 172),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.

Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2385/2005-052-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

PAULO ROBERTO ALVES FREIRE JÚNIOR

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 142/150). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, XXXVI, da
CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no
sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos
nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001
- aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 167/173).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 176/206).
Sem contra-razões (certidão de fl. 208).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 178),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2461/2004-052-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ROSILENE VILENA DE ARAÚJO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

RECORRIDA

:

COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE
SERVIÇOS

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 172/177, complementada a fls. 185/187). Quanto à
alegada nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, sob o fundamento de que não foram opostos embargos
de declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art.
19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, II e
XXXVI, sob o fundamento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 190/220).
Sem contra-razões (certidão de fl. 222).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 192),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2467/2005-053-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ANTÔNIA DO ROSÁRIO COSTA LIMA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 151/159). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. Quanto ao tema "contrato nulo
- efeitos - fundo de garantia do tempo de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas
anteriormente a sua vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37,
§ 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no
sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 177/183).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste
na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz
jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal
(fls. 186/216).
Sem contra-razões (certidão de fl. 218).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 188), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos
recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do Pleno daquela
Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

25

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2483/2005-052-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADA

:

DRA. SUELY ALMEIDA

RECORRIDA

:

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BOA VISTA E DEMAIS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DE RORAIMA - COOPSAÚDE

RECORRIDA

:

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DO ESTADO DE RORAIMA

ESTADO DE RORAIMA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 239/246). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 5º, II e
XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 258/263).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 266/296).
Sem contra-razões (certidão de fl. 298).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 268),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2515/2004-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

JOSÉ HÍLTON DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE
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DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 211/213). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 211/213).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 216/246).
Sem contra-razões (certidão de fl. 248).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 218),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2612/2004-053-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE
SERVIÇOS

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

RECORRIDO

:

OSVALDO DE LIMA DA FROTA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 130/134). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta Corte. No que se
refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 150/152).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 155/185).
Sem contra-razões (certidão de fl. 187).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 157),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2623/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ELEN SANDRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 154/158). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. Quanto ao tema "contrato nulo
- efeitos - Súmula nº 363 do TST", afastou a alegada violação do art. 37, II e
§ 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no
sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 174/176).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 179/209).
Sem contra-razões (certidão de fl. 211).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 181),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.

Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2625/2004-051-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

ROBSON FRANCO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 169/174). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363 do
TST", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos
do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 190/192).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 195/225).
Sem contra-razões (certidão de fl. 227).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 194),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2639/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

MÁRCIO DE SOUZA CAVALCANTE

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 170/175). No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art.
5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos
contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a
situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 191/193).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da
Constituição Federal (fls. 196/226).
Sem contra-razões (certidão de fl. 228).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 198), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2642/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARIA CRISTINA MAGALHÃES PEIXOTO

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 170/174). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363 do TST",
afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da
existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos,
mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 190/192).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 195/225).
Sem contra-razões (certidão de fl. 227).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 197),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2659/2004-051-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDO

:

RAIMUNDO JORGE DE SOUSA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 154/160). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI,
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e 37, II, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 170/176).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 187/217).
Sem contra-razões (certidão de fl. 219).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 189),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2740/2004-051-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

NELCIVÂNIA DAS NEVES CAMELO

ADVOGADO

:

DR. HINDEMBURGO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 139/143). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia
do tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 161/167).
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O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 170/200).
Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 172),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2808/2004-051-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

WALDIR NUNES VALENTE

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo -efeitos - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº
2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do
seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público
(fls. 168/175).
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 193/199).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37,
caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
202/232).
Sem contra-razões (certidão de fl. 234).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 204),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
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Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2947/2005-052-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ALDEMIRA SILVA MARTINS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 134/140). Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos depósitos do FGTS - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - inconstitucionalidade - aplicabilidade - servidor público contratado sem concurso após a Constituição Federal de 1988", com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 149/153).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 156/186).
Sem contra-razões (certidão de fl. 188).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 158),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-2975/2004-051-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

NORBERTO JOSÉ LEMOS FILHO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - fundo de garantia
do tempo de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01, e com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 174/180).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi preliminar de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 191/221).
Sem contra-razões (certidão de fl. 223).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 193), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

ISSN 1677-7018

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3015/2005-052-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

LUZINETE DOS SANTOS DOCE

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 135/140). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade da Medida
Provisória nº 2.164-41/2001 que introduziu o art. 19-A na Lei nº
8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II, e 37, II e § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos
valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos,
para esclarecimentos (fls. 149/151).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 154/184).
Sem contra-razões (certidão de fl. 186).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 156),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3051/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

SEBASTIÃO FAUSTINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 165/169). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 178/180).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 183/213).
Sem contra-razões (certidão de fl. 215).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 185),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3109/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

MARIA ELISA DA SILVA FIGUEIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 119/126). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "nulidade do contrato firmado com a Administração sem a observância ao concurso público - efeitos - depósitos do FGTS - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - art. 19-A da
Lei nº 8.036/90", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 119/126).

29

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 147/177).
Sem contra-razões (certidão de fl. 179).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 149),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
<!ID1237000-9>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3188/2004-051-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

FRANCISCA BATISTA LIMA

ADVOGADA

:

DRA. TELMA MARIA DE SOUSA COSTA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 154/158). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, nos termos das Súmulas nºs 184 e 297, II, desta
Corte. No que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - depósitos", sob o fundamento de que
a Turma decidiu em conformidade com a Súmula nº 363 desta Corte,
que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 167/169).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 172/202).
Sem contra-razões (certidão de fl. 204).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 174), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
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Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3198/2005-052-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

LOUREMBERG MARTINS RAMOS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 145/150). No que tange à inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, afastou a alegada
violação dos arts. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que
esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema contrato nulo - efeitos - diferenças de FGTS, com fundamento na Súmula
nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 168/171).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Alega a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37,
caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
174/204).
Sem contra-razões (certidão de fl. 206).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 176),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3370/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 24 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3453/2004-051-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS
DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

RECORRIDO

:

ELIÉZIO DE ALMEIDA

RECORRIDA

:

MARIA DAS GRAÇAS FONTINELE

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 166/172). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange ao tema "inconstitucionalidade e irretroatividade do art.
19-A da Lei nº 8.036/90", sob o fundamento de que "o reconhecimento do direito ao salário e ao depósito do FGTS se impõe como
forma de indenizar o trabalhador pela prestação de trabalho já consumado, ante a impossibilidade de se restituir a força de trabalho
despendida", refutando, em conseqüência, a alegada violação do art.
5º, II e XXXVI, da Constituição Federal. No que se refere ao "contrato nulo - ausência de concurso público - efeitos - depósito do
FGTS", afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01, estando assegurado ao recorrido, nos termos da Súmula
nº 363 desta Corte, o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 181/182).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a repercussão geral. Argúi nulidade da decisão recorrida, por negativa
de prestação jurisdicional, sob o argumento de que seu recurso de
embargos não pode deixar de ser conhecido por ausência de indicação
expressa do art. 896 da CLT, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 294 da SDI-1 desta Corte. Insiste, ainda, na alegação de
nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional. Indica violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que o
recorrido não faz jus ao pagamento do FGTS. Aponta violação dos
arts. 5º, II e XXXVI, 37, caput, II e § 2º, 146, 149 e 150, todos da
Constituição Federal (fls. 185/215).
A fls. 216/222, requer o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 3.127 pelo Supremo Tribunal Federal.
Sem contra-razões (conforme certidão de fl. 224).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 187),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 189/193). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 209/211).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 214/244).
Sem contra-razões (certidão de fl. 246).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 216), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3483/2004-051-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ADRIA PATRÍCIA DA SILVA SOBRAL

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 183/186). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de
que a Turma enfrentou todas as questões suscitadas. No que tange à
"inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01. Relativamente ao tema "vínculo empregatício - contratação
posterior à Constituição Federal de 1988 - administração pública
direta - efeitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 198/199).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 202/232).
Sem contra-razões (certidão de fl. 234).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 204),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3808/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

RAIMUNDA CUNHA CONCEIÇÃO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 165/173). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
nos termos da Súmula nº 297, II, desta Corte. No que tange à "in-

constitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento (fls. 183/188).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 191/221).
Sem contra-razões (certidão de fl. 223).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 193),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3864/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MAGNÓLIA LIMA PASSOS PEREIRA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

RECORRIDA

:

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RORAIMA - COOPROMEDE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 169/174). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "nulidade do contrato firmado com a Administração
sem a observância ao concurso público - efeitos - depósitos do FGTS
- Medida Provisória n.º 2.164-41/2001 - art. 19-A da Lei n.º
8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01,
também com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida "MAGNÓLIA LIMA PASSOS PEREIRA" o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
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Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 190/192).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida "MAGNÓLIA LIMA
PASSOS PEREIRA" não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e §
2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 195/225).
Sem contra-razões (certidão de fl. 227).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 197),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3903/2004-053-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

JOSÉ FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

RECORRIDA

:

COORSERV - COOPERATIVA RORAIMENSE DE
SERVIÇOS

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 195/199). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Relativamente ao tema "Contrato nulo. Efeitos. Diferenças de FGTS.
Inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.164-41/2001 que introduziu o artigo 19-A na Lei nº 8.036/90", com fundamento na
Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 208/211).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 214/244).
Sem contra-razões (certidão de fl. 246).
Com esse breve relatório,
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DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 216),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3908/2004-053-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARLETE RODRIGUES DOS SANTOS

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 137/144). Quanto ao tema "Administração pública.
Admissão sem concurso público. Contrato nulo. Efeitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 162/167).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Sustenta a nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37,
caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
170/200).
Sem contra-razões (certidão de fl. 202).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 172), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3931/2004-051-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

HAROLDO SOARES FURTADO

ADVOGADO

:

DR. HINDEMBURGO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 189/197). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público (fls. 189/197).
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento (fls. 215/221).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 224/254).
Sem contra-razões (certidão de fl. 256).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 226),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-3955/2004-051-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

ELINALDO CABRAL CORRÊA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - diferenças de
FGTS - inconstitucionalidade e irretroatividade da Medida Provisória
nº 2.164-41/2001 que introduziu o art. 19-A na Lei nº 8.036/90",
afastando a alegada violação dos arts. 5º, II e XXXVI, e 37, II, e § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao
recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público (fls. 176/180).
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 198/200).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi nulidade do acórdão da Turma, por negativa
de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV
e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, sustenta, em
síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput, II, e §
2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls. 203/233).
Sem contra-razões (certidão de fl. 235).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 205), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4042/2004-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ROSA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. MESSIAS GONÇALVES GARCIA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 197/203, complementada a fls. 212/215). Quanto à
alegada nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez
que não foram opostos embargos de declaração para o fim de sanar
eventuais vícios porventura existentes, nos termos da Súmula nº 184
desta Corte. No que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço", com fundamento na Súmula nº
363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores
correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a
nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 218/248).
Sem contra-razões (certidão de fl. 250).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 220),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
<!ID1237000-10>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4046/2004-052-11-00.9
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

NÉLSON ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 169/176). Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos fundo de garantia do tempo de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência - violação do artigo 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal", afastou a alegada violação dos
arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte
tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01, e com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 194/200).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi preliminar de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 203/233).
Sem contra-razões (certidão de fl. 235).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.

O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fun
damentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 205),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4053/2004-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

NEURENY DE MORAIS NASCIMENTO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 165/173). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte
tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 189/191).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 194/224).
Sem contra-razões (certidão de fl. 226).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 196),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
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O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobres tamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4054/2004-052-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

SÉRGIO SOUSA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 157/164). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - fundo de garantia do tempo
de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 182/188).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 191/221).
Sem contra-razões (certidão de fl. 223).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 193),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4066/2004-052-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

PAULA GUEDES DA SILVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 155/163). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação do art. 5º, XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP
nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a
sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 181/187).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste
na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz
jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal
(fls. 190/220).
Sem contra-razões (certidão de fl. 222).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 192), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4113/2005-052-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

JOSÉLIA CAMPOS DA SILVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 150/156). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes,
com fundamento na Súmula nº 184 desta Corte. No que se refere ao
tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte,
que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes
aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu
contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento (fls. 173/180).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 183/213).
Sem contra-razões (certidão de fl. 215).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 185),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4137/2004-052-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

FRANCISCA MORAIS SALES

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 182/184). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, nos termos da Súmula nº 297, II, desta Corte. No
que se refere ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - depósitos", com fundamento na Súmula nº 363
desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 196/197).

O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 200/230).
Sem contra-razões (certidão de fl. 232).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 202),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4210/2004-052-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. RÉGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DR. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

SILAS DE SOUSA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

RECORRIDA

:

COOPERATIVA RORAIMENSE DE SERVIÇOS COOSERV

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do recorrente (fls. 189/193). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o fim de
sanar eventuais vícios porventura existentes. No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", afastou a
alegada violação do art. 5º, II e XXXVI, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP
nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.16441/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a
sua vigência", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 202/204).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, III, 37, caput, II e § 2º, 62, 149 e 150,
III, "a", da Constituição Federal (fls. 207/237).
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Sem contra-razões (certidão de fl. 239).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 209),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4266/2004-052-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

EDEVALDO SILVA BARROSO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 158/162). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte
tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 171/173).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 176/206).
Sem contra-razões (certidão de fl. 208).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 178), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.

O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4301/2004-052-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDA

:

ENEDINA LEÃO GALVÃO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

RECORRIDA

:

COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RORAIMA - COOPROMEDE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 202/206). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, caput, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta
Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito
aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 215/217).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 220/250).
Sem contra-razões (certidão de fl. 252).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 222),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4571/2004-053-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

NÁDIA REGINA SARAIVA MACIEL DE MELO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 156/159). No que se refere ao tema "contrato nulo efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram acolhidos
para sanar omissão (fls. 177/178).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Alega repercussão
geral, sob o argumento de que a questão tem relevância econômica,
social, política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão
da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa
aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº
3.127, com fundamento no art. 265, IV, "a", do CPC (fls. 181/214).
Sem contra-razões (certidão de fl. 216).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 183), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento
dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº
8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do Pleno daquela
Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4621/2005-053-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE
PROCURADOR
PROCURADORA
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

ESTADO DE RORAIMA
DR. MATEUS GUEDES RIOS
DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA
JOCIMAR SOUSA DA SILVA
DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 163/167). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI,
e 37, II, da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01, e com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que
assegura ao recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos
depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato
de trabalho, por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 177/182).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 192/223).
Sem contra-razões (certidão de fl. 225).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 194),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
<!ID1237000-11>

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4813/2004-053-11-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

RECORRIDO

:

FILEMON DA CRUZ LIMA

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 164/170). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação dos arts. 5º, II e
XXXVI, e 37, II e § 2º, da CF, sob o argumento de que esta Corte
tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos
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depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato
anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo
- efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - depósitos Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua vigência", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 188/190).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 193/223).
Sem contra-razões (certidão de fl. 225).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 195),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4926/2004-053-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

DARLIRIS DINAL RAMALHO PINHEIRO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - Súmula nº 363
do TST", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de
trabalho, por não ter se submetido a concurso público (fls.
150/155).
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 170/172).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Argúi a nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37,
caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
175/208). Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento da
ADI nº 3.127 (fl. 207).
Sem contra-razões (certidão de fl. 210).
Com esse breve relatório,

DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 177),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4963/2004-052-11-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. EDUARDO BEZERRA VIEIRA

RECORRIDA

:

MARIA SAMPAIO DE MEDEIROS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 170/178). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", afastou a alegada violação do art. 37, II e § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01.
Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - diferenças de
FGTS", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura
à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 188/193).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e
XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 196/226).
Sem contra-razões (certidão de fl. 228).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 198),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
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Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-4997/2004-053-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

MARIA IRIS SILVA E SILVA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do recorrente (fls. 158/166). Quanto à alegada nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, com fundamento na Súmula nº 297, II,
desta Corte, uma vez que não foram opostos embargos de declaração para o
fim de sanar eventuais vícios porventura existentes. No que se refere ao tema
"contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a
concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram tiveram negado seu
provimento (fls. 182/184).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Insiste
na alegação de nulidade do acórdão da Turma, por negativa de prestação
jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
Constituição Federal. No mérito, sustenta, em síntese, que a recorrida não faz
jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º,
II e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 62, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 187/217).
Sem contra-razões (certidão de fl. 219).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 189), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º, do
CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a análise
final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-5017/2004-051-11-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

RECORRIDO

:

DAMILTON FREITAS COELHO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 151/159). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
No que tange à "inconstitucionalidade e irretroatividade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de que esta Corte tem firmado
entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do
FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº
2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Depósitos do FGTS - Medida Provisória nº 2.164-41/2001", com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido o
pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter
se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 175/177).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 180/210).
Sem contra-razões (certidão de fl. 212).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 182),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-5839/2004-053-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE
PROCURADOR

:
:

ESTADO DE RORAIMA
DR. REGIS GURGEL DO AMARAL JEREISSATI

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDO

:

DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADA

:

DRA. DENISE ABREU CAVALCANTI

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 221/229). Quanto à alegada nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, sob o entendimento de
que estava preclusa, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração para o fim de sanar eventuais vícios porventura existentes.
Quanto ao tema "contrato nulo - efeitos - fundo de garantia do tempo
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de serviço - depósitos - Medida Provisória nº 2.164-41/2001 - aplicação a situações constituídas e consumadas anteriormente a sua
vigência - violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal", afastou a alegada violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 2º,
da CF, sob o argumento de que esta Corte tem firmado entendimento
no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.164-41/01, e
com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao
recorrido o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do
FGTS, mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho,
por não ter se submetido a concurso público.
Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 247/253).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Insiste na alegação de nulidade do acórdão da
Turma, por negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos
arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II
e XXXVI, 37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição
Federal (fls. 256/286).
Sem contra-razões (certidão de fl. 288).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 158),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-221/2004-051-11-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDA

:

ROZETH PACHECO

ADVOGADO

:

DR. RONALDO MAURO COSTA PAIVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do recorrente, quanto ao tema "Nulidade contratual por ausência de concurso público", por contrariedade à Súmula nº 363 desta Corte, e, no
mérito, deu-lhe parcial provimento, para, declarar a nulidade do contrato de trabalho e limitar a condenação do recorrente ao pagamento
dos valores referentes aos depósitos de FGTS (fls. 183/186).
Os embargos de declaração que seguiram foram conhecidos
apenas para prestar esclarecimentos sem qualquer efeito modificativo
do julgado (fls. 196/198).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Alegada a nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos
depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI, 37,
caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
201/231).
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Sem contra-razões (certidão de fl. 233).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 203),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-1454/2004-004-11-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS

PROCURADOR

:

DR. ALBERTO BEZERRA DE MELO

PROCURADOR

:

DR. RICARDO ANTÔNIO REZENDE DE JESUS

RECORRIDA

:

THATIANA FERREIRA MARCIÃO GUEDES

ADVOGADA

:

DRA. ROSELY DA COSTA TRIBUZY

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida, complementada a fls. 196/199, deu provimento parcial ao recurso de revista do recorrente, quanto ao tema
"contrato nulo - efeitos", com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, que assegura à recorrida o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que declarada a nulidade
do seu contrato de trabalho, por não ter se submetido a concurso
público (fls. 183/186).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento
da ADI nº 3.127 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal
(fls. 202/220).
Contra-razões a fls. 222/225 - fax, e 226/229 - originais.
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls. 206/209), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental
nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-1529/1994-010-04-00.5
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

SETEMBRINO KUHN

ADVOGADO

:

DR. ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS

RECORRIDA

:

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

ADVOGADA

:

DRA. MÁRCIA DE BARROS ALVES VIEIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso de revista da
recorrida, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte (fls. 672/676).
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 688/691).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a repercussão geral. Sustenta, em síntese, que tem direito a todas as
verbas rescisórias. Aponta violação dos arts. 37, II, §§ 2º e 6º, e 93,
IX, da Constituição Federal (fls. 694/707).
Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 710.
Com esse breve RELATÓRIO,
D E C I D O.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
697/699), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei n.
8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n.
2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido
o direito ao salário, está submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-1787/2004-051-11-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE RORAIMA

PROCURADOR

:

DR. MATEUS GUEDES RIOS

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA LAURA CARVALHO COSTA

RECORRIDAS

:

IVANEIDE AMORIM SILVA E OUTRA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ CARLOS BARBOSA CAVALCANTE

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista do recorrente, quanto ao tema "Nulidade contratual por ausência de concurso público", por contrariedade à Súmula nº 363 desta Corte, e, no
mérito, deu-lhe parcial provimento, para, declarar a nulidade do contrato de trabalho e limitar a condenação do recorrente ao pagamento
dos valores referentes aos depósitos de FGTS (fls. 152/156).

Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados
(fls. 167/168).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Alegada a nulidade do acórdão da Turma, por
negativa de prestação jurisdicional, apontando ofensa aos arts. 5º,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. No mérito,
sustenta, em síntese, que as recorridas não fazem jus ao recebimento
dos depósitos do FGTS. Aponta violação dos artigos 5º, II e XXXVI,
37, caput, II, e § 2º, 149 e 150, III, "a", da Constituição Federal (fls.
171/201).
Sem contra-razões (certidão de fl. 203).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 173),
nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da
Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30 de
abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-3200/2000-042-02-00.3
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
DRA. LUCIANA HOFF

PROCURADORA

:

RECORRIDO

:

SUZEL DE OLIVEIRA SCHMIDT

ADVOGADA

:

DRA. RITA DE CÁSSIA MARTINELLI

RECORRIDO

:

ARQUIGRAPH IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE
COMPUTAÇÃO GRÁFICA S/C LTDA.

ADVOGADO

:

DR. MARCELO FAVALLI

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente, quanto ao tema "competência da Justiça do Trabalho execução das contribuições previdenciárias referentes aos período de
vínculo empregatício reconhecido em acordo judicial", com fundamento na Súmula nº 368, I, desta Corte (fls. 268/273).
Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos
para prestar esclarecimentos adicionais sem efeito modificativo do
julgado (fls. 284/285).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com
a repercussão geral, e indica violação dos arts. 109, I, 114, VIII, e
195, I, "a", da Constituição Federal (fls. 295/313).
Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 315.
Com esse breve RELATÓRIO,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional discutida
(fls. 297/300), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal,
de 30 de abril de 2007.
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Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente, sob o fundamento de que não é da competência da Jus
tiça do Trabalho determinar os descontos previdenciários, relativamente ao período do vínculo de emprego reconhecido em Juízo,
nos termos da Súmula nº 368, I, desta Corte, que dispõe:
"A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do
Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limitase às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores,
objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-contribuição.
(ex-OJ nº 141 - Inserida em 27.11.1998) (...)".
Considerando que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº
569.056/PA, em que se discute essa matéria, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do
CPC.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-RR-795062/2001.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
- SEDUC

PROCURADOR

:

DR. ALDEMAR AUGUSTO ARAÚJO JORGE DE SALLES

PROCURADOR

:

DR. RICARDO ANTÔNIO REZENDE DE JESUS

RECORRIDO

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 11ª
REGIÃO

PROCURADOR

:

DR. AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA

RECORRIDA

:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

ADVOGADO

:

DR. CARLOS ALBERTO RODRIGUES

RECORRIDA

:

COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS EM
GERAL LTDA. - COOTRASG

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida deu parcial provimento recurso de revista
do recorrente, quanto ao tema "da nulidade de contratação - reconhecimento do vínculo empregatício", para limitar a condenação ao
pagamento dos valores referentes ao FGTS, com fundamento na Súmula nº 363 desta Corte (fls. 180/185).
Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos,
para esclarecimentos, consignando que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de direito aos depósitos do FGTS
nos contratos nulos, mesmo sendo o contrato anterior à MP nº 2.16441/01.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com a repercussão geral da matéria discutida. No mérito, sustenta, em síntese,
que a recorrida "MARIA DE LOURDES DOS SANTOS" não faz jus
ao recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação do artigo
37, II, e § 2º, da Constituição Federal (fls. 210/228).
Sem contra-razões (certidão de fl. 232).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fl. 215), nos termos da
Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e da Emenda Regimental nº 21
do Supremo Tribunal Federal, de 30 de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS, quando
declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal),
consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte e no art. 19-A da Lei nº
8.036/90, que tem sua origem na Medida Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-796/2002-900-11-00.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO - SEAD

PROCURADOR

:

DR. RICARDO ANTÔNIO REZENDE DE JESUS

RECORRIDA

:

MARILUCE OLIVEIRA CANDEIRA

ADVOGADO

:

DR. ANACLEY GARCIA ARAÚJO DA SILVA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público (fls. 272/276).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento
da ADI nº 3.127 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a recorrida não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal
(fls. 280/298).
Sem contra-razões (certidão de fl. 300).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
284/287), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-75388/2003-900-11-00.7
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM

PROCURADOR

:

DR. PAULO DOS SANTOS NETO

RECORRIDO

:

FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO

:

DR. FLÁVIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA OLIVEIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - recolhimento de FGTS constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.164-41/2001", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido
o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS,
ainda que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
haver se submetido previamente a concurso público. Afastou a alegada violação do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal (fls.
203/207).
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O recorrente interpõe recurso extraordinário, com fulcro no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o
recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS. Requer
o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 3.127 pelo
Supremo Tribunal Federal. Aponta violação do art. 37, § 2º, da
Constituição Federal (fls. 211/229).
Sem contra-razões (certidão de fl. 231).
Com esse breve relatório,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
215/218), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-751594/2001.6TRT - 11ª REGIÃO
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
- SEDUC

PROCURADOR

:

DR. PAULO DOS SANTOS NETO

PROCURADORA

:

DRA. ALZIRA FARIAS ALMEIDA DA FONSECA DE
GÓES

PROCURADOR

:

DR. RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS NETO

RECORRIDA

:

MARLY RODRIGUES MACÁRIO

ADVOGADO

:

DR. ERNANI DE BARROS GOMES FILHO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente, quanto ao tema "contrato nulo - efeitos", com fundamento
na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura à recorrida o pagamento
dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, mesmo que
declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não ter se
submetido a concurso público (fls. 183/187).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento
da ADI nº 3.127 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos do
FGTS. Aponta violação do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal
(fls. 191/209).
Sem contra-razões (certidão de fl. 211).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
195/198), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
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O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobres tamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-772940/2001.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO
- SEDUC

PROCURADOR

:

DR. RICARDO ANTÔNIO REZENDE DE JESUS

RECORRIDO

:

JOSÉ GAMA DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO

:

DR. FRANCISCO TARGINO DE LIMA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu de recurso de embargos do
recorrente (fls. 175/180). No que tange à "inconstitucionalidade e
irretroatividade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90", sob o argumento de
que esta Corte tem firmado entendimento no sentido da existência de
direito aos depósitos do FGTS nos contratos nulos, mesmo sendo o
contrato anterior à MP nº 2.164-41/01. Relativamente ao tema "contrato nulo - efeitos - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", com
fundamento na Súmula nº 363 desta Corte, que assegura ao recorrido
o pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS,
mesmo que declarada a nulidade do seu contrato de trabalho, por não
ter se submetido a concurso público.
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no
art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral,
sob o argumento de que a questão tem relevância econômica, social,
política e jurídica. Sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao
recebimento dos depósitos do FGTS. Aponta violação do artigo 37,
II, e § 2º, da Constituição Federal (fls. 184/202).
Sem contra-razões (certidão de fl. 204).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
188/190), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal, tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19A da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
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2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje
24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ 11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-RR-586/2004-058-19-00.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADOR

:

DR. ALUISIO LUNDGREN CORRÊA REGIS

PROCURADORA

:

DRA. CRISTIANE SOUZA TORRES

RECORRIDO

:

JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA

ADVOGADO

:

DR. FELIPE DE PÁDUA CUNHA DE CARVALHO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso de
revista do recorrente para, com fundamento na Súmula nº 363 desta
Corte, excluir da condenação a determinação de anotação da CTPS do
recorrido, mantendo, contudo, a condenação relativa aos depósitos do
FGTS (fls. 133/140).
O recorrente interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal. Alega repercussão geral, sob o argumento
de que a questão tem relevância econômica, social, política e jurídica. Sustenta, em síntese, que o recorrido não faz jus ao recebimento dos depósitos
do FGTS. Aponta violação dos artigos 7º, III, 25 e 37, II e § 2º, da Constituição Federal. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento da
ADI nº 3.127 (fls. 143/162).
Sem contra-razões (certidão de fl. 164).
Com esse breve relatório,
DECIDO
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional (fls.
146/151), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006,
e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal, de 30
de abril de 2007.
Discute-se se são devidos ou não os depósitos do FGTS,
quando declarada a nulidade da contratação (art. 37, § 2º, da Constituição Federal), consoante o disposto na Súmula nº 363 desta Corte
e no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que tem sua origem na Medida
Provisória nº 2.164-41.
O Supremo Tribunal Federal tem determinado o sobrestamento dos recursos que discutem a constitucionalidade do art. 19-A
da Lei nº 8.036/90, visto que a matéria está submetida à análise do
Pleno daquela Corte, nos autos da ADI nº 3.127.
Efetivamente:
DESPACHO: A constitucionalidade do artigo 19-A da Lei
n. 8.036/90, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória n. 2.164-41/01, que expressa ser 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 do Brasil, quando mantido o direito ao salário, está submetida
à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADI n. 3.127, Relator o Ministro Cezar Peluso.
2. Sendo assim, dou provimento ao agravo de instrumento
para admitir o recurso extraordinário que, no entanto, ficará sobrestado na origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B
e seus parágrafos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2008.
Ministro Eros Grau
Relator (AI 702.320-7/AM, DJ 15.4.2008)
E, ainda: AI nº 668.005-1/AM, Relatora Min. Carmen Lúcia,
Dje 24.4.2008; RE-497.348-1/AM, Relator Min. Eros Grau, DJ
11/4/2008.
Diante desse contexto e com fundamento no art. 543-B, § 1º,
do CPC, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, até a
análise final da matéria.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-RR-1362/2004-161-06-85.8
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

PROCURADOR

:

DR. JEFERSON CARLOS CARÚS GUEDES

PROCURADORA

:

DRA. CARLA FABRÍCIA RABELO PERON

RECORRIDO

:

SEVERINO DA SILVA BEZERRA (BANCA ALIANÇA)
DR. JOSÉ HUGO DOS SANTOS

ADVOGADO

:

RECORRIDA

:

LAUDICÉIA EULÁLIA DOS SANTOS

ADVOGADO

:

DR. EDNALDO BARBOSA DE LIMA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente, quanto ao tema "Competência da Justiça do Trabalho Execução de Contribuição Previdenciária - Reconhecimento de Vínculo Empregatício em Período Clandestino", com fundamento na Súmula nº 368, I, desta Corte, explicitando que compete a esta Justiça
especializada determinar os descontos previdenciários (fls. 206/213).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
base no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi a repercussão geral da matéria discutida e argumenta com a competência da
Justiça do Trabalho para determinar o recolhimento das contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação aplicável ao regime geral de
previdência social, referente ao período trabalhado. Aponta violação
dos arts. 22, I, 109, I, 114, VIII, 195, caput, e I, "a", e 201, caput,
todos da Constituição Federal (fls. 221/245).
Sem contra-razões (certidão de fl. 247).
Com esse breve RELATÓRIO,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional discutida
(fls. 225/227), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal,
de 30 de abril de 2007.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente, sob o fundamento de que não é da competência da Justiça do Trabalho determinar os descontos previdenciários, relativamente ao período do vínculo de emprego reconhecido em Juízo,
nos termos da Súmula nº 368, I, desta Corte, que dispõe:
"A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do
Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limitase às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores,
objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-contribuição.
(ex-OJ nº 141 - Inserida em 27.11.1998) (...)".
Considerando que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise de
repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 569.056/PA, em
que se discute essa matéria, determino o SOBRESTAMENTO deste processo, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-RR-6128/2005-012-11-00.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

MUNICÍPIO DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FEIRAS E MERCADOS - SEMAF.
DRA. ANDREA VIANEZ CASTRO CAVALCANTI

PROCURADORA

:

RECORRIDO

:

FRANCISCO MARTINS DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. IVAN DE ARAÚJO RODRIGUES

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente quanto a alegada incompetência da Justiça do Trabalho,
sob o fundamento de que: "a competência desta Justiça especializada
decorre da natureza material da relação deduzida em juízo, ou seja, da
existência de relação empregatícia entre as partes." (fls. 268/273).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso extraordinário, com
fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúi, em preliminar, a repercussão geral da matéria. No mérito, sustenta, em
síntese, que não é competente a Justiça do Trabalho para apreciar
causa de servidor municipal admitido sob a égide de Regime Administrativo Temporário, instituído por Lei Municipal, editada por
outorga Constitucional. Indica violação do artigo 114, I, da Constituição Federal (fls. 276/290 - fax, e 292/306 - originais).
Sem contra-razões (certidão de fl. 308).
Com esse breve relatório,
D E C I D O.
O recurso atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade.
O recorrente satisfaz à exigência de alegação formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional discutida
(fls. 293/294), nos termos da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de
2006, e da Emenda Regimental nº 21 do Supremo Tribunal Federal,
de 30 de abril de 2007.
A decisão recorrida declarou que é competente a Justiça do
Trabalho para apreciar pedido de servidor contratado temporariamente sob o regime especial da Lei municipal nº 1.871/86, editada
com base nos artigos 104 e 106 da Constituição Federal, com redação
da EC nº 01/69, a qual foi recepcionada pelo artigo 37 da Constituição Federal.
Seu fundamento é de que "a competência desta Justiça especializada decorre da natureza material da relação deduzida em juízo, ou seja, da existência de relação empregatícia entre as partes."
(fls. 268/273).
Considerando que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise de
repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 573202/AM,
em que se discute essa matéria, determino o SOBRESTAMENTO deste
processo, com fundamento no art. 543-B, § 1º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-AIRE-1166/2004-921-21-70.0

PROC. Nº TST-AG-RE-ED-AIRR-1212/1993-033-01-40.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
AGRAVANTE

:

KLACE S.A. - PISOS E AZULEJOS

ADVOGADO

:

DR. ADOLPHO
ABREU

AGRAVADO

:

FRANCO MANTUANO

ADVOGADO

:

DR. BEROALDO ALVES SANTANA

DOS

SANTOS

MARQUES

PROC. Nº TST-AIRE-433/1992-041-15-70.1
:

JOSÉ AGNALDO FOGAÇA

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ NALESSO SANTOS

AGRAVADO

:

:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADOR

:

DR. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO

:

ANA KALINA CHIANCA LÚCIO DA SILVA

ADVOGADO

:

DE

DESPACHO
Vistos, etc.
Junte-se a petição protocolizada sob o nº66056/2008-0 e autue-se como Agravo Regimental.
Após, conclusos.
Publique-se.
Brasília, 24 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

AGRAVANTE

AGRAVANTE

BANCO NOSSA CAIXA S.A.

DESPACHO
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de fls. 128, por falta de amparo legal.
A assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50, data
venia, não tem o alcance que o agravante pretende.
O art. 3º do preceito é expresso ao dispor que:
"Art. 3º. A assistência judiciária compreende as seguintes
isenções:
I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos
do Ministério Público e serventuários da Justiça;
III - das despesas com as publicações indispensáveis no
jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do empregador salário integral, como
se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o
poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios, ou
contra o poder público estadual, nos Estados;
V - dos honorários de advogado e peritos.
Parágrafo único. A publicação de edital em jornal encarregado da divulgação de atos oficiais, na forma do inciso III,
dispensa a publicação em outro jornal".
Logo, conclui-se, desse contexto legal, que a extração de
cópias constitui encargo do agravante.
Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-AIRE-453/2003-255-02-70.6
AGRAVANTE

:

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO

:

DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

AGRAVADO

:

EDEVAL BISPO DAMACENO

ADVOGADO

:

DR. RICARDO GUIMARÃES AMARAL

DESPACHO
Vistos, etc.
A competência do juízo a quo, em recurso extraordinário,
para determinar o sobrestamento de processos, até que o Supremo
Tribunal Federal se manifeste, está restrita as questões múltiplas,
objeto de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do Código de
Processo Civil.
A hipótese, em exame, não se ajusta à previsão legal, uma
vez que se trata de agravo de instrumento, razão pela qual indefiro o
pedido para que se conceda efeito suspensivo ao referido agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta e, após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-AIRE-581/2003-255-02-70.0

DR. NIVARDO GOMES DE MENEZES

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o recorrente não ataca os fundamentos da decisão recorrida, que aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 294 da SDI-1 desta Corte, tendo se limitado a arguir a
matéria de mérito (prazo para os embargos à execução - inconstitucionalidade do art. 4º da MP nº 2.180-35/2001), que não foi
apreciada pela decisão recorrida, razão pela qual aplicou, como óbice
ao seguimento do recurso extraórdinário, a Súmula nº 356 do STF,
ante a falta de prequestionamento.
Nesse contexto, não cabe sobrestar o prosseguimento do
agravo de instrumento, uma vez que não se discute, na decisão agravada, o mérito que é objeto da ADC-11, mas sim pressuposto de
natureza processual.
Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se.
Brasília, 19 de junho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-AIRE-31057/2007-000-99-00.5
AGRAVANTE

:

UNIÃO

PROCURADOR

:

DR. LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS

AGRAVADO

:

NELI FRANCISCO PEDROSO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. GUILHERME BELÉM QUERNE

DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-AIRE-31758/2007-000-99-00.4
AGRAVANTE

:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA HOFF

AGRAVADA

:

VERSATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

ADVOGADA

:

DRA. OTHILIA SIQUEIRA KISS PATERNO

AGRAVADO

:

VICENTE SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO

:

DR. ANTÔNIO CARDOSO GOMES

DESPACHO
Vistos, etc.
O presente agravo de instrumento foi interposto pela União
(INSS).
Às fls. 169/170, a própria agravante argumenta que não faz
parte da relação processual e requer seja intimado o Procurador-Geral
Federal.
Defiro o pedido, tendo em vista que os subscritores do agravo são procuradores federais (fl. 10), o que demonstra que houve tãosomente um equívoco na nominação do agravante.
Proceda-se à retificação da autuação do processo, para constar como agravante o INSS.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta.
Igualmente, deve a Secretaria, doravante, intimar o agravante
dos atos do processo na pessoa do Procurador-Geral Federal.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST

AGRAVANTE

:

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO

:

DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

PROC. Nº TST-E-AIRR-2369/2004-059-02-40.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO

AGRAVADO

:

JOÃO CABRAL NETO

Petições

:

TST-P-32649/2008.3 e 35593/2008.9

ADVOGADA

:

DRA. LUCIANA BEATRIZ GIACOMINI

EMBARGANTE

:

CÁSSIO JOSÉ REIMBERG EDUARDO

DESPACHO

ADVOGADO

:

DR. ALDENIR NILDA PUCCA

EMBARGADOS

:

AUTO VIAÇÃO PARELHEIROS LTDA. E EXPRESSO PARELHEIROS LTDA.

ADVOGADA

:

DRA. SHIRLEI DA SILVA PINHEIRO COSTA

EMBARGADO

:

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTRANS

ADVOGADA

:

Vistos, etc.
A competência do juízo a quo, em recurso extraordinário,
para determinar o sobrestamento de processos, até que o Supremo
Tribunal Federal se manifeste, está restrita as questões múltiplas,
objeto de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do Código de
Processo Civil.
A hipótese, em exame, não se ajusta à previsão legal, uma
vez que se trata de agravo de instrumento, razão pela qual indefiro o
pedido para que se conceda efeito suspensivo ao referido agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta e, após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

DRA. MARIA ANTONIETTA MASCARO

DESPACHO
Vistos, etc.
A egrégia Subseção I Especializada em Dissídios Individuais
não conheceu dos embargos interpostos por Cássio José Reimberg
Eduardo, conforme acórdão publicado no DJU de 29/02/2008.
Irresignado o recorrente interpôs recurso extraordinário, mediante as petições nos TST-P-32649/2008-3 (fac-simile) e TST-P35593/2008-9, protocolizadas nesta Corte em 24/03/2008 e
28/03/2008, respectivamente.
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O recurso é manifestamente intempestivo, conforme se depreende dos registros constantes do Sistema de Informação Judiciária
desta Corte, que aponta que em 17/03/2008 ocorreu o trânsito em
julgado da decisão proferida nestes autos.
Com estes fundamentos, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque manifestamente intempestivo.
Juntem-se as petições.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-1480/2003-464-02-00.8
RECORRENTE

:

VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. - INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES

ADVOGADO

:

DR. URSULINO SANTOS FILHO

RECORRIDO

:

EDUARDO LUIZ MONTEIRO

ADVOGADO

:

DR. PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu do recurso de revista da recorrida, quanto ao tema "acordo coletivo - participação nos lucros e
nos resultados - flexibilização contra legem - impossibilidade", e deulhe provimento para, reformado o acórdão Regional, reconhecer a
natureza salarial da parcela "participação nos lucros e resultados" e
julgar procedente a reclamação trabalhista, deferindo os pedidos das
alíneas "a" e "b" da exordial (fl. 5), determinando-se, ainda, a retenção dos recolhimentos previdenciários e fiscais cabíveis, nos termos da Súmula 368 do TST, bem como a incidência de juros e
correção monetária, na forma da lei, devendo ser considerada como
época própria da correção monetária o mês subseqüente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º, a teor da Súmula nº 381 do
TST, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença (fls.
186/191).
Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos,
com efeito modificativo, para alterar a parte dispositiva do julgado
(fls. 204/206).
Irresignada, a recorrente interpõe recurso de embargos, mediante razões de fls. 211/225. Sucessivamente, interpõe recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal.
Aponta violação dos arts. 7º, XI, XXVI, e 8º, III, da Constituição
Federal (fls. 243/254).
Considerando-se que o recurso de embargos não foi julgado, DETERMINO:
1 - a remessa dos autos à Coordenadoria de Classificação,
Autuação e Distribuição de Processos, a fim de que seja feita a
distribuição dos embargos a um dos Ministros integrantes da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais;
2 - o sobrestamento do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário de fls. 243/254 até o julgamento dos embargos, após o
que os autos deverão retornar à Vice-Presidência.
Publique-se.
Brasília, 16 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-E-ED-RR-220244/1995.2 TRT - 15ª REGIÃO
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO

:

DR. VICTOR RUSSOMANO JÚNIOR

RECORRIDO

:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ TORRES DAS NEVES

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida não conheceu do recurso de revista do
recorrente, quanto aos temas "nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional - multa pela interposição de embargos protelatórios" e "diferenças salariais previstas em norma coletiva - superveniência de fato novo - sentença coletiva modificada
pelo TST" (fls. 707/714).
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados
(fls. 721/726).
Irresignado, o recorrente interpõe recurso de embargos, com
fundamento no artigo 894 da CLT (fls. 728/731).
Sucessivamente, interpõe recurso extraordinário, com base
no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argumenta com a
repercussão geral da matéria. Aponta violação do art. 5º, II e XXXVI,
da Constituição Federal (fls. 741/744).
Considerando-se que o recurso de embargos não foi julgado, DETERMINO:
1 - a remessa dos autos à Coordenadoria de Classificação,
Autuação e Distribuição de Processos, a fim de que seja feita a
distribuição dos embargos a um dos Ministros integrantes da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais;
2 - o sobrestamento do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário de fls. 741/744, até o julgamento dos embargos, após o
que os autos deverão retornar à Vice-Presidência.
Publique-se.
Brasília, 2 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-RE-AIRR-1137/2002-002-10-40.4
RECORRENTE

:

UNIÃO

PROCURADOR

:

DR. JOÃO CARLOS MIRANDA DE SÁ E BENEVIDES,
DR. MÁRIO LUIZ GUERREIRO E DRA. TEREZINHA
DE SOUSA OLIVEIRA

RECORRIDA

:

MILZABETE MARIA PINHATE

ADVOGADO

:

DR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE

RECORRIDA

:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

DESPACHO
Vistos, etc.
A Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT através da petição de fls. 199/201, requer seja retificada a
autuação para que conste do pólo passivo da relação processual a
empresa VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
Defiro o pedido, com fundamento na MP nº 427, de
9/5/2008, considerando que no pólo ativo da lide consta empregada
ativa.
Proceda-se, pois, a devida alteração.
Publique-se.
Brasília, 26 de junho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1094/1993-007-04-40.0
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTES

:

CLÁUDIO OLIVEIRA COELHO E OUTRO

ADVOGADO

:

DR. ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO

ADVOGADA

:

DRA. RAQUEL CRISTINA RIEGER

RECORRIDA

:

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

ADVOGADO

:

DR. CLÁUDIO JERÔNIMO CARVALHO FERREIRA

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes, com fundamento na Súmula nº 277 desta
Corte e no art. 614, § 3º, da CLT, que dispõem acerca do prazo de
vigência da convenção ou acordo coletivo (fls. 261/267).
Seguiram-se embargos de declaração a fls. 283/286, os quais
foram rejeitados.
Irresignados, os recorrentes interpõem recurso extraordinário,
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Argúem a
repercussão geral da questão discutida (fls. 293/295). Alegam a nulidade da decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional e
insurgem-se quanto à conversão da reintegração prevista na norma
coletiva em indenização correspondente aos salários pelo período de
sua vigência. Apontam violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV,
LV, e LXXVIII, 7º, XXVI, e 93, IX, da CF (fls. 290/303).
Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 306.
Com esse breve RELATÓRIO,
D E C I D O.
O recurso é tempestivo (fls. 287 e 290), está subscrito por
advogado regularmente constituído (fls. 40/44 e 280), e o preparo (fl.
304) foi efetuado a contento, mas não deve prosseguir.
Os recorrentes alegam a nulidade da decisão recorrida, por
negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que, mesmo
após provocado por embargos de declaração, não houve manifestação
acerca do disposto nos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, e 7º, XXVI, da
Constituição Federal.
Sem razão.
No tocante ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, a
decisão recorrida está assim fundamentada:
"A Constituição Federal determina o reconhecimento do
acordo e da convenção coletiva de trabalho. Assim sendo, o exame da garantida de emprego deve ser examinado em respeito ao
limite da vigência do acordo coletivo.
O objeto da negociação coletiva é de se assegurar a estabilidade do empregado no período de sua vigência.
Nesse contexto, a decisão que determina seja o obreiro
indenizado por todos os direitos que perceberia acaso estivesse
trabalhando até o último dia de duração da norma não fere o
inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal". (fl. 266)
Verifica-se, ainda, que a controvérsia atinente ao art. 5º,
XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal somente foi apresentada
pelos recorrentes por ocasião da interposição dos embargos de declaração de fls. 270/279, tratando-se, portanto, de questão inovatória,
razão pela qual não prospera o recurso extraordinário, a pretexto de
negativa de prestação jurisdicional.
Intacto, pois, o art. 93, IX, da Carta da República.
No mérito, a decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo de instrumento dos recorrentes, manteve o v. acórdão do Regional
que indeferiu seu pedido de reintegração, sob o fundamento de que a
norma coletiva que lhes assegurava a garantia no emprego teve exaurido seu prazo de vigência.
Aplicou, assim, o disposto na Súmula nº 277 desta Corte
segundo a qual "as condições de trabalho alcançadas por força de
sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de
forma definitiva, os contratos" (fl. 265).
Diante desse contexto fático-jurídico, não se constata a alegada violação literal e direta do artigo 7º, XXVI, da Constituição
Federal, uma vez que não foi negada a validade do acordo coletivo,
mas, sim, ressaltado a extinção do prazo de sua validade com conseqüente impossibilidade de reintegração.

Nº 134, terça-feira, 15 de julho de 2008
Ressalte-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal repele a possibilidade de violação literal e direta do art. 5º, XXXV,
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º,
II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 7º, XXIX E 93, IX. I - Alegação de
ofensa à Constituição que, se ocorrente, seria indireta, reflexa, o
que não autoriza a admissão do recurso extraordinário. II - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no
campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III - Agravo não provido." (RE-AgR 245580 / PR, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 08-03-2002 PP-00061).
"A ofensa a preceito constitucional, para que autorize o recurso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RTJ 107/661,
120/912, 125/705, 155/921, 165/332, , 152/955), "direta e não por via
reflexa" (RTJ 105/704; neste sentido: RTJ 105/1.279, 127/758,
128/886; STF-RT 640/229)."
"Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu
reconhecimento depende de rever a interpretação dado à norma
ordinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia
infraconstitucional dessa última que define, para fins recursais, a
natureza de questão federal. Admitir o recurso extraordinário
por ofensa reflexa ao princípio constitucional da legalidade seria
transformar em questões constitucionais todas as controvérsias
sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da Justiça dos Estados para a
inteligência do direito local "(RTF 161/297)." (in Código de Processo Civil de Theotonio Negrão - 31ª edição - pg. 1.822)".
Diante desse contexto, o recurso não deve prosseguir, não
obstante tenham os recorrentes argüido a repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC, c/c a Emenda Regimental nº 21, de
30.4.2007, do Supremo Tribunal Federal.
Com estes fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso
extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 16 de maio de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-AIRR-1120/1999-004-10-41.6

PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-AIRR-620/1998-193-05-41.4
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

DISTRIBUIDORA BAIANA DE ALUMÍNIOS LTDA.
- DISBAL

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ADVOGADO

:

DR. TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA

RECORRIDA

:

INDIACIRA MARIA OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO

:

DR. TONY FIGUEIREDO

DESPACHO
Vistos, etc.
A recorrida, através da petição de fls. 444/445, pleiteia seja
aplicada à recorrente a multa por litigância de má-fé, ao argumento de
que está abusando do direito de recorrer, conforme detalhadamente
expõe.
Essa questão extrapola a competência do juízo de admissibilidade precário, devendo, se for o caso, ser objeto de exame pelo
Juízo ad quem.
Fica a recorrida intimada para, querendo, apresentar contrarazões.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-RR-421/2003-253-02-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO

:

DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

RECORRENTE

:

MARIA GILBERTI DE BARROS

ADVOGADO

:

DR. ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS

RECORRIDOS

:

OS MESMOS

DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se a recorrente (COMPANHIA SIDERÚRGICA
PAULISTA - COSIPA) para que complemente o preparo, no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 511, § 2º, do CPC), uma
vez que recolheu apenas R$ 105,67 (cento e cinco reais e sessenta e
sete centavos - fl. 309), valor que não atende ao disposto na Resolução nº 352, de 17/1/2008 (DJ de 21/1/2008), do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 30 de maio de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

RECORRENTE

:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ADVOGADO

:

DR. DÉCIO FREIRE

ADVOGADA

:

DRA. ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA ROSINDO

RECORRENTE

:

UNIÃO

RECORRENTE

:

UNIÃO

PROCURADOR

:

DR. MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA

PROCURADORA

:

DRA. LUCIANA HOFF

ADVOGADO

:

DR. MÁRIO LUIZ GUERREIRO

PROCURADOR

:

DR. MARIO LUIZ GUERREIRO

RECORRIDOS

:

PEDRO AMÉRICO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

RECORRIDA

:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO GEIPOT - ASSERGE

ADVOGADO

:

ADVOGADO

:

DR. CARLOS VICTOR AZEVEDO SILVA

ADVOGADA

:

DRA. DALILA APARECIDA BRANDÃO DO SÊRRO

DESPACHO
Vistos, etc.
A Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT através da petição de fls. 339/345, requer seja retificada a
autuação para que constem do pólo passivo da relação processual a
União e a empresa VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
S.A.
Defiro o pedido, com fundamento na MP nº 427, de
9/5/2008, considerando que no pólo ativo da lide existem reclamantes
na atividade e outros na aposentadoria.
Proceda-se, pois, a devida alteração, devendo a Secretaria,
inclusive, observar o nome dos novos procuradores.
Dê-se ciência à União e à VALEC do despacho de fls.
335/336.
Publique-se.
Brasília, 18 de junho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-ED-E-ED-AIRR-504/2003-021-24-40.5
RECORRENTE

:

EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO
SUL S.A. - ENERSUL

ADVOGADO

:

DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO

:

DAVID MACAGNAN

ADVOGADO

:

DR. CARLOS ROBERTO CUNHA

DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se o recorrente para que complemente o preparo, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 511, § 2º, do CPC),
uma vez que recolheu apenas R$ 105,67 (cento e cinco reais, e
sessenta e sete centavos) (fl. 365), valor que não atende ao disposto
na Resolução nº 352, de 17/1/2008 (DJe de 21/1/2008) do Supremo
Tribunal Federal.
Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 20 de maio de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

PROC. Nº TST-RE-ED-RR-2417/2003-921-21-40.2

DR. MANOEL BATISTA DANTAS NETO

DESPACHO
Vistos, etc.
Sob o argumento de que havia dúvida quanto a recorribilidade da decisão da Turma para a SDI-1 desta Corte, o que legitimaria a interposição do recurso extraordinário, cujo seguimento
foi negado conforme fls. 408/411, a União pede reconsideração do
despacho.
O pedido é incabível, uma vez que há remédio jurídico
processual próprio, o agravo de instrumento, razão pela qual é indeferido.
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-ED-RR-286/2004-012-10-00.0
RECORRENTE

:

UNIÃO

ADVOGADA

:

DRA. MARILANE LOPES RIBEIRPO

RECORRIDA

:

MARIA ALICE DE ANDRADE AQUINO

ADVOGADO

:

DR. LUCAS AIRES BENTO GRAF

DESPACHO
Vistos, etc.
A Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT através da petição de fls. 321/323, requer seja retificada a
autuação para que conste do pólo passivo da relação processual a
UNIÃO.
Defiro o pedido, com fundamento na Medida Provisória nº
427, de 9/5/2008, considerando que no pólo ativo da lide consta
empregada inativa.
Proceda-se, pois, a devida alteração.
Publique-se.
Brasília, 27 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-E-RR-74350/2003-900-02-00.6
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

FERROBAN - FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.

ADVOGADO

:

DR. NILTON DA SILVA CORREIA

ADVOGADA

:

DRA. DANIELA CARRILHO

RECORRIDO

:

RUBENS PEDRO DA SILVA

ADVOGADO

:

DR. EDISON RODRIGUES LOURENÇO
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DESPACHO
Vistos, etc.
A questão relativa à alteração do pólo passivo da ação formulada pela recorrente, com objetivo de incluir a Valec - Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., a título de sucessão, deverá ser analisada pelo Juízo de primeiro grau, na fase de execução, por demandar cognição incompatível em sede de recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
MILTON DE MOURA FRANÇA
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-RR-337/2003-255-02-00.1
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

ADVOGADO

:

RECORRIDO

:

EDMILSON LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO

:

DR. JOSÉ ALEXANDRE BATISTA MAGINA

DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se a recorrente para que complemente o preparo, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 511, § 2º, do CPC),
uma vez que recolheu apenas R$ 105,67 (cento e cinco reais e
sessenta e sete centavos) (fl. 232), valor que não atende ao disposto
na Resolução nº 352, de 17/1/2008(DJ de 21/1/2008) do Supremo
Tribunal Federal.
Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 21 de maio de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST

RECORRENTE

:

PROC. Nº TST-ED-AIRR-60/2006-012-06-40.8
Petição

:

TST-P-50253/2008.8

EMBARGANTES

:

JOSÉ GUTEMBERG NUNES DE ALENCAR E OUTROS

ADVOGADO

:

DR. MAURICIO IGLESIAS C. MELO

EMBARGADA

:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

ADVOGADO

:

DR. RICARDO CARNEIRO DA CUNHA

DESPACHO
A egrégia Oitava Turma desta Corte rejeitou os embargos
declaratórios opostos por José Gutemberg Nunes de Alencar e outros
contra o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, conforme decisão publicado no DJ de 07/03/2008.
O prazo para interposição de recurso começou a fluir em
10/03/2008, inclusive, e o termo final ocorreu em 24/03/2008. Não
havendo qualquer recurso até a referida data, a Coordenadoria da
Turma certificou o decurso do prazo recursal e restituiu os autos ao
juízo a quo em 02/04/2008.
Irresignado contra a referida decisão, os Embargantes protocolizaram, nesta Corte, recurso extraordinário em 25/04/2008.
Conforme demonstrado acima, o trânsito em julgado da decisão ora impugnada ocorreu em 24/03/2008 e o apelo extremo só foi
apresentado em 25/04/2008. O recurso, portanto, é manifestamente
intempestivo.
Com estes fundamentos, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Arquive-se a petição.
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2008.
Ministro Milton de Moura França
Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
PROC. Nº TST-AIRR-1095/2007-201-08-40.7
Petição

:

TST-P-66039/2008.3

RECORRENTE

:

BERTILLON VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.

ADVOGADA

:

DRA. CELITA OLIVEIRA SOUZA

RECORRIDO

:

JOAB BARBOSA PONTES

DR. SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES

ADVOGADO

:

DR. SIDNEY PELAES DE AVÍS

DESPACHO
A 8ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento em
recurso de revista interposto por Bertillon Vigilância e Transporte de
Valores Ltda., conforme acórdão publicado no Diário da Justiça de
25/04/2008.
O prazo para interposição de recurso começou a fluir em
28/04/2008, inclusive, e o termo final ocorreu em 12/05/2008. Não
havendo qualquer recurso até a referida data, a Coordenadoria da
Turma certificou o decurso do prazo recursal e restituiu os autos ao
juízo a quo em 19/05/2008.
Irresignada, a agravante interpôs recurso extraordinário por
meio da Petição no TST-P-66039/2008.3, protocolada nesta Corte em
26/05/2008.
Conforme demonstrado acima, o trânsito em julgado da decisão ora impugnada ocorreu em 12/05/2008 e o recurso extraordinário só foi apresentado em 26/05/2008. O recurso, portanto, é
manifestamente intempestivo.
Com estes fundamentos, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Arquive-se a petição.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Ministro Milton de Moura França
Vice-Presidente Tribunal Superior do Trabalho

PROC. Nº TST-RE-RR-630/2003-254-02-00.2
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA

ADVOGADO

:

RECORRIDO

:

JOÃO CARLOS PERDIGÃO LEIROS

ADVOGADO

:

DR. RODRIGO SILVA CALIL

DESPACHO
Vistos, etc.
Intime-se a recorrente para que complemente o preparo, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 511, § 2º, do CPC),
uma vez que recolheu apenas R$ 105,67 (cento e cinco reais e
sessenta e sete centavos) (fl. 311), valor que não atende ao disposto
na Resolução nº 352, de 17/1/2008 (DJ de 21/1/2008) do Supremo
Tribunal Federal.
Publique-se.
Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 18 de junho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
PROC. Nº TST-RE-RR-669607/2000.4 TRT - 1ª REGIÃO
RECURSOEXTRAORDINÁRIO
RECORRENTE

:

PAULO ROBERTO LABOLITA

ADVOGADO

:

DR. GUSTAVO GOMES SILVEIRA

RECORRIDA

:

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO CDRJ

ADVOGADO

:

DR. LYCURGO LEITE NETO

RECORRIDO

:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PROCURADOR

:

DR. CARLOS ALBERTO DANTAS DA FONSECA
COSTA COUTO

DESPACHO
Vistos, etc.
A decisão recorrida conheceu e deu provimento ao recurso
de revista do reclamante, sob o fundamento de que: "Afastada a
incidência do artigo 37, inciso II e parágrafo 2º, ao caso, não há de se
falar em nulidade do contrato de trabalho desenvolvido após a aposentadoria do empregado público. Conseqüentemente, não incide à
hipótese a limitação da condenação referida na Súmula 363 do TST,
sendo devidas as verbas rescisórias referentes a todo o contrato de
trabalho, as quais foram deferidas conforme se constata nos termos do
acórdão regional à fl. 122. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso de Revista para condenar a Reclamada ao pagamento do aviso
prévio e das diferenças da multa de 40% do FGTS sobre todo o
período contratual, inclusive sobre o período anterior à aposentadoria." (fls. 216/219).
Diante desse contexto, e considerando que o recorrente pretende, em seu recurso extraordinário, a declaração de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho e, ainda, a
condenação da recorrida ao pagamento das verbas rescisórias incidentes sobre todo o período contínuo trabalhado, declaro PREJUDICADO o recurso extraordinário, por falta de interesse, uma vez
que já obteve o recorrente esse mesmo direito, e determino a baixa
dos autos ao Juízo a quo.
Publique-se.
Brasília, 1º de julho de 2008.
Milton de Moura França
Ministro Vice-Presidente do TST
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PROC. Nº TST-E-AIRR-866/2005-004-20-40.4
Petição

:

RECORRENTE

:

TST-P-68503/2008.6
JOSÉ PAULO SANTOS

ADVOGADO

:

DR. OLÍMPIO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO

:

NORCON - SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S.A.

ADVOGADO

:

DR. FILADELFO MONTEIRO DE ALMEIDA

DESPACHO
A egrégia Subseção I Especializada em Dissídios Individuais
não conheceu do recurso de embargos interposto por José Paulo
Santos, conforme acórdão publicado no Diário da Jsutiça de
25/04/2008.
O prazo para interposição de recurso começou a fluir em
28/04/2008, inclusive, e o termo final ocorreu em 12/05/2008. Não
havendo qualquer recurso até a referida data, a Coordenadoria da
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais certificou o decurso do prazo recursal e restituiu os autos ao juízo a quo em
19/05/2008.
Irresignado, o agravante interpôs recurso extraordinário por
meio da Petição no TST-P-68503/2008.6, protocolada nesta Corte em
29/05/2008.
Conforme demonstrado acima, o trânsito em julgado da decisão ora impugnada ocorreu em 12/05/2008 e o recurso extraordinário só foi apresentado em 29/05/2008. O recurso, portanto, é
manifestamente intempestivo.
Com estes fundamentos, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Arquive-se a petição.
Publique-se.
Brasília, 30 de junho de 2008.
Ministro Milton de Moura França
Vice-Presidente Tribunal Superior do Trabalho

Conselho Superior da Justiça do Trabalho
.
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CONSELHO SUPERIOR

ATO CONJUNTO CSJT.TST.GP N o- 15, DE 5 DE JULHO DE 2008
Institui o Diário da Justiça do Trabalho
Eletrônico e estabelece normas para envio,
publicação e divulgação de matérias dos
Órgãos da Justiça do Trabalho.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO e do CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Superior do
Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho expedirem
normas relacionadas aos sistemas de informática, no âmbito de suas
competências;
CONSIDERANDO o disposto no art. 4.º da Lei n.º 11.419,
de 19 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO que, à exceção das decisões previstas no
art. 834 da CLT, os demais atos, despachos e decisões proferidas pela
Justiça do Trabalho são publicados no Diário da Justiça;
CONSIDERANDO a conveniência e o interesse dos Órgãos
da Justiça do Trabalho em contar com meio próprio de divulgação das
decisões, atos e intimações, resolve:
Art. 1.º Este Ato institui o Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico
e estabelece as normas para sua elaboração, divulgação e publicação.
Seção I
Finalidade do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e Endereço
de Acesso
Art. 2.º O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico é o
instrumento de comunicação oficial, divulgação e publicação dos atos
dos Órgãos da Justiça do Trabalho e poderá ser acessado pela rede
mundial de computadores, no Portal da Justiça do Trabalho, endereço
eletrônico www.jt.jus.br, possibilitando a qualquer interessado o acesso gratuito, independentemente de cadastro prévio.
Seção II
Do Início da Publicação de Matérias no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico
Art. 3.º A publicação de matérias no Diário da Justiça do
Trabalho Eletrônico terá início em 9 de junho de 2008, com a divulgação do expediente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e de Tribunais
Regionais do Trabalho.
Parágrafo único. A publicação dos expedientes dos Tribunais Regionais do Trabalho será feita gradualmente, na forma do
cronograma a ser fixado pela Presidência do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho.
Art. 4.º Os Órgãos da Justiça do Trabalho que iniciarem a publicação no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico manterão, simultaneamente, as versões atuais de publicação por no mínimo trinta dias.
Art. 5.º Nos casos em que houver expressa disposição legal
as publicações também serão feitas na imprensa oficial.
Art. 6.º Considera-se como data da publicação o primeiro dia
útil seguinte ao da divulgação do Diário Eletrônico no Portal da
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Seção III
Da periodicidade da Publicação e dos Feriados
Art. 7.º O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será
publicado diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir de zero hora
e um minuto, exceto nos feriados nacionais.
§ 1.º Na hipótese de problemas técnicos não solucionados até
as 11 horas, a publicação do dia não será efetivada e o fato será
comunicado aos gestores do sistema para que providenciem o reagendamento das matérias.
§ 2.º Caso o Diário Eletrônico do dia corrente se torne
indisponível para consulta no Portal da Justiça do Trabalho, entre 11
e 18 horas, por período superior a quatro horas, considerar-se-á como
data de divulgação o primeiro dia útil imediato.
§ 3.º Na hipótese do parágrafo anterior, havendo necessidade
de republicação de matérias, o presidente do órgão publicador baixará
ato de invalidação da publicação da matéria e determinará a sua
republicação.
Art. 8.º Na hipótese de feriados serão observadas as seguintes regras:
I - no caso de cadastramento de feriado de âmbito nacional:
as matérias já agendadas para data coincidente serão automaticamente reagendadas para o primeiro dia útil subseqüente, cabendo ao gestor
do órgão publicador intervir para alterá-las ou excluí-las;
serão enviadas mensagens eletrônicas aos gestores, gerentes
e publicadores dos órgãos e unidades atingidas;
II - na hipótese de cadastramento de feriado regional, a publicação
de matérias já agendadas para a mesma data será mantida, cabendo ao gestor
do órgão atingido intervir para alterá-la ou excluí-la;
III - o agendamento de matérias para publicação em dia
cadastrado como feriado nacional será rejeitado;
IV - o agendamento de matérias para publicação nos feriados
regionais será aceito, caso haja confirmação para essa data.
Seção IV
Da permanência das Edições no Portal da Justiça do Trabalho
Art. 9.º Serão mantidas no Portal para acesso, consulta e
download, as trinta últimas edições do Diário da Justiça do Trabalho
Eletrônico.
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§ 1.º O acesso e a consulta às edições anteriores a 30.ª
somente serão possíveis mediante requerimento formulado diretamente ao gestor do órgão publicador.
§ 2.º O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho definirão os procedimentos para guarda e conservação dos diários, bem como para atendimento dos requerimentos
de que trata o parágrafo anterior.
Seção V
Da Assinatura Digital, da Segurança e da Numeração Seqüencial
Art. 10. As edições do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico serão assinadas digitalmente, atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil.
Art. 11. O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será
identificado por numeração seqüencial para cada edição, pela data da
publicação e pela numeração da página.
Seção VI
Dos Gestores Nacionais e Regionais, dos Gerentes e dos Publicadores
Art. 12. O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico será
administrado por um gestor nacional, com as seguintes atribuições:
I - registrar e manter atualizado o calendário dos feriados
nacionais;
II - incluir, alterar e excluir os gestores designados pelo
Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
III - incluir, alterar ou excluir tipos de matérias utilizados no
sistema.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho designará o
gestor nacional e respectivo substituto.
Art. 13. Ao gestor regional, além das atribuições conferidas
aos gerentes, compete:
I - cadastrar as unidades publicadoras do respectivo regional;
II - incluir, alterar e excluir os gerentes das unidades publicadoras e os gestores regionais substitutos;
III - incluir, alterar e excluir do calendário os dias de feriados
regionais.
Art. 14. Cada unidade publicadora designará os seus gerentes e publicadores responsáveis pelo envio das matérias para publicação no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 15. Aos gerentes, além das prerrogativas conferidas aos
publicadores, compete:
I - excluir matérias enviadas por sua unidade;
II - incluir e excluir os gerentes substitutos e os publicadores
no âmbito de sua unidade.
Art. 16. Publicador é o servidor credenciado pelo gerente de
sua unidade e habilitado para enviar matérias.
Seção VII
Do Horário para Envio e para Exclusão de Matérias
Art. 17. O horário-limite para o envio de matérias será 18
horas do dia anterior ao do agendado para divulgação.
Art. 18. A exclusão de matérias enviadas somente será possível até as 19 horas do dia anterior ao da divulgação.
Seção VIII
Do Conteúdo, das Formas de Envio de Matérias e Confirmação da
Publicação
Art. 19. O conteúdo ou a duplicidade das matérias publicadas no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico é de responsabilidade exclusiva da unidade que o produziu, não havendo nenhuma
crítica ou editoração da matéria enviada.
Art. 20. As matérias enviadas para publicação deverão obedecer aos padrões de formatação estabelecidos pela Secretaria de
Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. Nos casos em que se exija publicação de
matérias com formatação fora dos padrões estabelecidos, essas deverão ser enviadas como anexos por meio de funcionalidade existente
no sistema do Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 21. Após a publicação no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico, não poderão ocorrer modificações ou supressões nos documentos.
Eventuais retificações deverão constar de nova publicação.
Art. 22. A confirmação da publicação das matérias enviadas
depende de recuperação, pelo respectivo órgão publicador, dos dados
disponíveis no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Seção IX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. Compete à Secretaria de Tecnologia da Informação
do Tribunal Superior do Trabalho:
I - a manutenção e o funcionamento dos sistemas e programas informatizados relativamente ao Diário Eletrônico;
II - o suporte técnico e de atendimento aos usuários do sistema;
III - a guarda e conservação das cópias de segurança do
Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 24. Serão de guarda permanente, para fins de arquivamento,
as publicações no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Art. 25. No período referido no artigo 4.º deste Ato, em que
haverá simultaneidade na publicação no Diário da Justiça do Trabalho
Eletrônico e no Diário da Justiça ou na versão atual utilizada pelo
órgão publicador, constará a informação da data do início da publicação exclusiva no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Parágrafo único. Enquanto durar a publicação simultânea
no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico e no Diário da Justiça ou
versão atual utilizada pelo órgão publicador, os prazos serão aferidos
pelo sistema antigo de publicação.
Art. 26. Os horários mencionados neste Ato corresponderão ao
horário oficial de Brasília, independentemente do fuso horário local.
Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência
do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho.
Art. 28. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de junho de 2008.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

