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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDOR
CONTRATADO SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  PERCEBIMENTO
DAS  FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DO  TERÇO,  E
DÉCIMO  TERCEIRO.  DESCABIMENTO.  FGTS  -
FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MULTA DE 40% SOBRE O FGTS E AVISO PRÉVIO.
AFASTAMENTO. VERBAS CELETISTAS.  JUROS E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL. REFORMA,  EM  PARTE,
DO  DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO APELATÓRIO E À REMESSA OFICIAL.
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-  Nos  moldes  da  decisão  proferida  no  Recurso
Extraordinário  nº  596.478/RR,  sob  o  regime  de
repercussão  geral,  na  hipótese  de  admissão  de
pessoal pela Administração Pública sem a realização
de  concurso  público,  é  devido  o  recolhimento  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados
pela Administração Pública sem observância ao art.
37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria,  decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus
apenas ao percebimento dos salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito do FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

-  A multa de 40% prevista no art. 18, § 1º, da Lei nº
8.036/90, bem como o aviso-prévio, não se estendem
aos contratos  nulos celebrados pelo Poder Público,
por se tratarem de verba celetista.

-  A  questão  relativa aos juros de mora e à correção
monetária não trará qualquer utilidade prática à parte
inconformada,  tampouco  melhoria  da  sua  situação
jurídica, pois o seu pleito já foi atendido no Juízo de
1º grau.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso apelatório
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e à remessa oficial.

Emanoel  Tadeu Dantas  Ribeiro ajuizou a  vertente
Ação de Cobrança, em face do  Município de Campina Grande, alegando ter sido
contratado para prestar serviços à Edilidade, entre  dezembro de 2006 e janeiro de
2013, não tendo o demandado, contudo, durante o período informado, efetuado o
pagamento  de  diversos  encargos  trabalhistas,  tais  como:  décimo  terceiro  salário;
férias,  acrescidas do respectivo terço; depósito do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço mais 40% e aviso-prévio.

Durante o trâmite do feito, o Magistrado Trabalhista
declinou da competência, fl. 83, por entender que a matéria, ora em análise, deveria
ser processada e julgada na Justiça Comum.  Após o encaminhamento dos autos à
Justiça Estadual, o feito foi distribuído à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Campina Grande.

Devidamente  citado,  o Município  de  Campina
Grande apresentou contestação, fls. 92/109, na qual refutou os termos da exordial,
postulando, por fim, a total improcedência dos pedidos.

A Magistrada a quo, fls. 124/130, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, consignando os seguintes termos: 

Mediante  tais  considerações,  julgo  parcialmente
procedente os pedidos para  condenar  o Município
de Campina Grande pagar  o promovente  6/12 avos
de  férias  pertinentes  ao  período  aquisitivo
2007/2008,  férias  pertinentes  aos  períodos
aquisitivos  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011  e
2011/2012,  1/12  avos de férias relativos ao mês de
dezembro de 2012. Condeno, ainda, ao recolhimento
dos  depósitos  do  FGTS,  observada  a  prescrição
quinquenal.
No que concerne aos consectários da condenação, até
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29/06/2009, sobre as parcelas devidas deverão incidir
juros  de  mora  de  0,5%  (meio  por  cento)  desde  a
citação, e correção monetária a partir da data em que
deveria ter efetuado o pagamento, segundo a regra
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a antiga redação. A
partir  de  30/06/2009,  incidirão  juros  e  correção
monetária, uma única vez, até o efetivo pagamento,
nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração
dada pela Lei 11.960/09.
Tendo o autor decaído de parte considerável dos seus
pedidos, deve arcar o  40% (quarenta por cento) do
pagamento das custas e honorários advocatícios,  na
mesma proporção, que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre  o  valor  da  condenação.  Ao  réu  cumprirá  o
pagamento  de  60%  (sessenta por  cento)  da  verba
honorária arbitrada.  Contudo, isento do pagamento
de custas.

Inconformado,  o  Município  de  Campina  Grande
interpôs APELAÇÃO, fls. 132/146, sob o fundamento de que, na espécie, operou-se
uma  contratação  temporária,  com  arrimo  na  Lei  Municipal  nº  4.038/2008,
descabendo, portanto,  se falar em vínculo celetista na hipótese, razão pela qual são
indevidas  as  condenações  impostas  ao  ente  municipal.  Ao  final,  postula  pela
aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  autor, fls.  148/151,
pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos  ou, caso
seja reformado o decisum, que haja o prequestionamento da matéria. 

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Os presentes autos aportaram a essa Corte de Justiça,
tanto  pela interposição do  Recurso Apelatório  interposto pelo promovido,  quanto
pela  Remessa Oficial, os quais serão analisados conjuntamente, haja vista o exame
das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Como é cediço, embora a investidura em cargo ou
emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e  títulos,  a  Carta  Magna autoriza a contratação temporária  de servidores,
excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

Analisando  os  presentes  autos,  observa-se  que
Emanoel Tadeu Dantas Ribeiro foi  contratado para prestar serviços ao  Município
de Campina Grande, tendo, entre setembro de 2006 e janeiro de 2013, exercido sua
função de auxiliar de serviços gerais.

Percebe-se, assim, que a contratação do demandante
foi  realizada  sem  que  houvesse  a  justificativa  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público, o que, por si só, torna seu contrato nulo, haja vista a
inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à matéria. 

Ademais,  a  parte  autora  permaneceu  por  mais  de
cinco anos  prestando  serviços  à  edilidade,  situação que também descaracteriza  a
excepcionalidade da contratação e enseja a sua nulidade,  inclusive  o art. 5º da Lei
Municipal  nº  4.038/2002,  que  dispõe  sobre  a  contratação  temporária  no  ente
municipal, estabelece a duração máxima do contrato de trabalho  como sendo de 6
(seis) meses.

Em casos tais,  é  dizer,  quando resta  configurada a
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nulidade da contratação, o servidor faz jus apenas aos salários retidos e ao depósito
do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

É  que,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  que  diz
respeito  aos direitos  dos  servidores  contratados  pela  Administração  Pública  sem
prévia  aprovação  em  concurso  público,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria,  decidiu que tais contratações irregulares não geram quaisquer vínculos
jurídicos válidos,  a não ser o direito ao percebimento dos salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito   FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  .  

Eis a ementa do respectivo julgado:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SEM  CONCURSO.
NULIDADE.  EFEITOS  JURÍDICOS  ADMISSÍVEIS
EM  RELAÇÃO  A  EMPREGADOS:  PAGAMENTO
DE  SALDO  SALARIAL  E  LEVANTAMENTO  DE
FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO  GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO
A  TÍTULO  INDENIZATÓRIO.  1.  Conforme
reiteradamente  afirmado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente
as  contratações  de  pessoal  pela  Administração
Pública sem a observância das normas referentes à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público,  cominando  a  sua  nulidade  e  impondo
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados,  essas contratações
ilegítimas  não  geram  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art.  19-A  da  Lei  8.036/90,  ao  levantamento  dos
depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
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Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário
desprovido.  (RE  705140,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 28/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) - destaquei.

Todavia,  muito embora sejam devidos os depósitos
referentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insta registrar que o
promovente só  faz  jus  aos  recolhimentos  respectivos  nos  últimos 05 (cinco)  anos
laborados que antecederam o ajuizamento da ação.

Isso  porque  o  novo  entendimento  exarado  pelo
Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo prescricional para percebimento do
recolhimento do FGTS -  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de 05 (cinco)
anos, e não mais de 30 (trinta) anos, com arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal. Eis o dispositivo legal:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XXIX  -  ação,  quanto  aos  créditos  resultantes  das
relações  de  trabalho,  com  prazo  prescricional  de
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;

A propósito,  recente  julgado  do  Supremo Tribunal
Federal:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Direito  do
trabalho.  Fundo  de  garantia  por  tempo  de  serviço
(FGTS).  Cobrança  de  valores  não  pagos. Prazo
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prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,
da constituição. Superação de entendimento anterior
sobre  prescrição  trintenária.  Inconstitucionalidade
dos  arts.  23,  §  5º,  da  Lei  nº  8.036/1990  e  55  do
regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto  nº
99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de
modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei nº
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com
efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar
Mendes; Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27).

Este  Sodalício  já  se  manifestou acerca  da  temática
abordada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  IRREGULAR  PELO  ENTE
ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FUNDO
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 363 DO TST E DO
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRECEDENTE DO
STF.  OBSERVÂNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.
Ainda que nulo o contrato de trabalho firmado com
a  administração,  em  função  da  inobservância  da
regra constitucional que estabelece prévia submissão
a  concurso  público,  subsiste  para  o  trabalhador  o
direito ao levantamento das quantias depositadas na
sua  conta  vinculada  ao  FGTS,  a  título  de
indenização. O pretório excelsior, em julgamento de
recurso  extraordinário  com  repercussão  geral
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reconhecida, chancelou a constitucionalidade do art.
19-a da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao
depósito  do  FGTS  para  trabalhadores  contratados
sem concurso público. Nas relações jurídicas de trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação (súmula nº 85, STJ). (TJPB; APL
0013364-71.2014.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 06/04/2015; Pág. 13) - destaquei.

Logo,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal, o autor faz jus aos
depósitos  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  observada  a
prescrição quinquenal.

Cumpre,  ainda, destacar que  a  Corte  Suprema
também se posicionou no sentido de que a multa de 40%, prevista no art. 18, § 1º, da
Lei nº 8.036/90, não se estende aos contratos nulos celebrados pela Administração
Pública,  pois  se  trata  de  verba  celetista,  razão  pela  qual  o  autor não  faz  jus  ao
percebimento da referida multa.

A propósito:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  NULIDADE.  DIREITO  AO
DEPÓSITO  DO  FUNDO  DE  GARANTIA  DO
TEMPO  DE  SERVIÇO  -  FGTS.  APLICAÇÃO  DE
PRECEDENTE  DESTA  CORTE  QUE  JULGOU  A
REPERCUSSÃO  GERAL  DA  MATÉRIA.  NÃO
CABIMENTO  DE  RECURSO.  AGRAVO  NÃO
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CONHECIDO.  (…)  O  fato  de  ser  nulo  o  contrato
firmado  entre  as  partes,  não  exime  o  Município
apelante de recolher o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço em favor da recorrida, haja vista que, não
pode recair sobre o trabalhador o ônus do ato ilegal
praticado  pelo  gestor  púbico  em  prol  da
Administração  Pública. 4  -  Inexiste  respaldo  à
pretensão de recebimento de férias em dobro, multa
de 40/% (quarenta por cento) sobre o valor do FGTS
ou  aviso  prévio  indenizado,  pois  o  contrato  de
ordem administrativa, ainda que nulo, não possui o
condão  de  impor  o  pagamento  ao  servidor  das
verbas trabalhistas inerentes à legislação celetista. 5 -
A verba honorária fora fixada em consonância com a
razoabilidade e  os  preceitos  do artigo  20,  §  4º,  do
Código  de  Processo  Civil,  inexistindo  qualquer
evidência de desproporção no seu arbitramento. Em
virtude da sucumbência recíproca, as partes devem
arcar  com  o  pagamento  pro  rata  nas  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  de  10% (dez
por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação.  (...).  Ex
positis,  NÃO  CONHEÇO  do  agravo,  com
fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.  Brasília,  18  de  dezembro  de
2014.Ministro  Luiz  FuxRelatorDocumento  assinado
digitalmente (STF - ARE: 851349 TO , Relator: Min.
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data de
Publicação:  DJe-021  DIVULG  30/01/2015  PUBLIC
02/02/2015).

Igualmente, a jurisprudência pátria se coaduna com
o entendimento acima reportado:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
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CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE
MANIFESTA  EM  FACE  DA  AUSÊNCIA  DE
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA. NULIDADE DO
CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS
VERBAS  PREVISTAS  NO  CONTRATO  E  AO
DEPÓSITO  DO  FGTS,  ESCLUÍDA  A  MULTA.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  Se  o
contrato  firmado  entre  as  partes  é  nulo  de  pleno
direito por conflitar com as possibilidades legais de
ingresso  da  requerente,  conforme  posição  do
Supremo Tribunal  Federal,  o  direito do contratado
restringe-se ao pactuado e ao depósito (não a multa)
do  FGTS  na  conta  vinculada  do  trabalhador  por
força do art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, já que a
ilegal  contratação  imposta  impõe  a  nulidade
absoluta do contrato ilegalmente firmado. Sentença
reformada  em  parte  no  reexame  necessário,
prejudicado  o  recurso  voluntário.  (TJMG;  AC-RN
1.0433.12.018484-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg.
26/03/2015; DJEMG 13/04/2015) - grifei. 

Assim,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  o demandante
possui  direito apenas ao  depósito  do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por Tempo  de
Serviço  nos  cinco  anos  anteriores  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  não  havendo,
portanto, que se falar em percebimento das demais verbas postuladas na exordial.

Logo,  deve  ser  afastada a  condenação  do  ente
municipal no  que  se  refere  ao  pagamento  das férias,  acrescidas  do  terço
constitucional, fixados na sentença.

Em igual sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
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COBRANÇA. FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TERÇO,
GRATIFICAÇÃO NATALINA E SALÁRIO RETIDO.
ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  TÃO  SOMENTE  AO
SALDO  DE  SALÁRIOS  PELOS  SERVIÇOS
PRESTADOS  E  AO  FGTS.  INEXIGIBILIDADE  DE
OUTRAS  VERBAS.  MATÉRIA  APRECIADA  EM
SEDE  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
SUBMETIDO  AO  REGIME  DE  REPERCUSSÃO
GERAL.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  RECURSOS.  A
contratação de servidor público após a Constituição
Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, salvo
quando se tratar de cargo comissionado criado por
Lei  ou  de  temporário,  para  atender  à  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público.  O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
recurso extraordinário nº  705.140/RS,  submetido ao
regime  de  repercussão  geral,  firmou  a  orientação
jurisprudencial  no  sentido  de  que  “essas
contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos
jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos
salários  referentes  ao  período  trabalhado  e,  nos
termos  do  art.  19-a  da  Lei  nº  8.036/90,  ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço. FGTS”. (TJPB; Ap-
RN  0027300-08.2010.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 09/06/2015; Pág. 23).
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No tocante aos juros de mora e a correção monetária,
percebe-se que a sentença os fixou, conforme o recorrente alega, em sede de apelação,
porquanto  lhe  falta  interesse  nesse  aspecto  específico,  permanecendo,  assim,
inalterado seu arbitramento, pois foram aplicados, consoante a legislação correlata ao
tema, qual seja o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração dada pela Lei nº 11.960/09.

Ora,  sabe-se  que  o  interesse  recursal  pressupõe  a
utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. Acontece que, no caso telado,
a análise da questão  relativa aos juros de mora e à correção monetária não trará
qualquer utilidade prática à parte inconformada, tampouco melhoria da sua situação
jurídica, pois o seu pleito já foi atendido pela Juíza de 1º grau.

Com relação à necessidade de prequestionamento da
matéria, arguida em contrarrazões, na hipótese da sentença ser reformada, verifico
não  ser  o  momento  oportuno  para  se  requerer  o  prequestionamento,  pois  este
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono o julgado a seguir:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I-  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. Ii- se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
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por  meio  desta  espécie  recursal.  Iii-  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC.  Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO  APELATÓRIO  e  à REMESSA  OFICIAL,  a  fim  de  reformar a
sentença,  apenas  para condenar o Município de Campina Grande ao recolhimento
do  FGTS  -  Fundo  de  Garantia  por Tempo  de  Serviço,  referente  aos cinco  anos
anteriores a data do ajuizamento da ação,  acrescidos de juros e correção monetária,
conforme fora fixado na decisão de 1º grau.

Por  conseguinte,  em  decorrência  da  sucumbência
recíproca, apresentando-se ambas as partes como vencedoras e vencidas, as despesas
processuais deverão ser proporcionalmente distribuídas, da seguinte forma: o autor
arcará com 60%  (sessenta por cento)  das custas  e honorários advocatícios,  os quais
arbitro em 20% sobre o valor da condenação, com arrimo no § 3º, inciso I, do art. 85,
do  novo Código de Processo  Civil, devendo ser  observado  em seu favor a regra
contida no art. 98, § 3º, da Lei Processual Civil; e o ente municipal com 40% (quarenta
por cento) apenas dos honorários arbitrados, ante a isenção prevista no art. 29, da Lei
nº 5.672/92 (Regime de Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba).

É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 30 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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