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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS
MODIFICATIVOS.  CONTRATO TEMPORÁRIO DE
EXCEPCIONAL INTERESSE  PÚBLICO.  VÍNCULO
DE  NATUREZA  ADMINISTRATIVA.  FUNDO  DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E MULTA
DE  40%  (QUARENTA  POR  CENTO).  VERBAS
CELETISTAS.  AFASTAMENTO.  REFORMA  DO
ACÓRDÃO VERGASTADO PARA SUPRIR A EIVA
APONTADA.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS PARA ESSE FIM.

- Constituindo recurso de fundamentação vinculada,
os embargos declaratórios têm cabimento quando se
verifica,  no  decisum atacado,  contradição,
obscuridade, ou omissão, nos termos do art. 1.022, do
Código de Processo Civil.
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-  O  vínculo  jurídico  entre  as  servidoras  e  a
Administração,  deu-se de forma temporária,  isto é,
uma  contratação  de  excepcional  interesse  público,
sendo  tal  relação  prevista  no  art.  37,  IX,  da
Constituição  Federal,  submetendo  o  trabalhador  a
um regime especial,  mas, ainda assim, de natureza
administrativa, afastando, portanto, o percebimento
ao recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e a correspondente multa de 40%
(quarenta por cento).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  os  embargos  com  efeitos
infringentes.

Município de Campina Grande opôs  Embargos de
Declaração, fls. 141/148, contra o acórdão de fls. 127/136, proferido nos autos da Ação
Ordinária de Cobrança ajuizada por Josenildo Rocha Ferreira, nestes termos:

Ante o exposto,  DOU PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DE JOSENILDO ROCHA FERREIRA,
PARA,  REFORMANDO  A  SENTENÇA,
CONDENAR  O  PROMOVIDO  A  EFETUAR  O
RECOLHIMENTO  DO  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO
À PARTE AUTORA,  RELATIVO TÃO-SOMENTE
AO  PERÍODO  LABORADO  NOS  05  (CINCO)
ANOS  QUE  ANTECEDERAM  À  DATA  DO
AJUIZAMENTO  DA  PRESENTE  AÇÃO.  DE
OUTRA  SENDA,  DOU  PROVIMENTO,  EM
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PARTE,  À  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA  GRANDE,  PARA,  RATIFICADA  A
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA,  RATEAR
EQUITATIVAMENTE  OS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  ESTABELECIDOS  NA
SENTENÇA. 

Em suas razões, o recorrente aduz, em resumo, ter
sido  o  acórdão  embargado  omisso  e  contraditório,  requerendo,  além  do
prequestionamento da matéria, a adoção do efeito modificativo, a fim de afastar do
embargado o direito à percepção do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e  sua  multa  de  40%  (quarenta  por  cento),  haja  vista  que  o  contrato  com  a
Administração Pública Municipal deu-se por prestação de serviço excepcional, não
havendo que se falar em nulidade.

Contrarrazões  não  ofertadas,  segundo  certidão  de
fl.153.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Na espécie,  o  embargante alega ter sido o acórdão
impugnado  omisso e  contraditório,  ao  fundamento  de  que  não  houve  a  correta
fundamentação  acerca  do  contrato  firmado  entre  Josenildo  Rocha  Ferreira e  o
Município de Campina Grande, para prestação de excepcional serviço público.
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Assiste razão ao recorrente. 

Ao compulsar os autos, observando a documentação
de fls. 08/09, laborou este relatoria em equívoco, haja vista que o vínculo não se cuida
de contratações sucessivas.

Sem grandes delongas, tem-se que o vínculo jurídico
entre  as  servidoras  e  a  Administração  deu-se  de  forma  temporária,  isto  é,  uma
contratação de excepcional interesse público, sendo tal relação prevista no art. 37, IX,
da Constituição Federal, submetendo o trabalhador a um regime especial, mas, ainda
assim, de natureza administrativa, afastando, portanto, a percepção do recolhimento
alusivo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao recebimento da multa de
40% (quarenta por cento).

Nesse sentido, é o posicionamento atual do Superior
Tribunal de Justiça acerca da temática apresentada:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA.  FGTS  INDEVIDO.  1.  Trata-se
de  questão  referente  ao  cabimento  do  depósito  do
Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  -  FGTS
relativo  ao  período  em  que  o  recorrido  prestou
serviços  sob  o  regime  de  contratação  temporária,
insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2.
Há que se esclarecer que o caso não trata de servidor
público  que  teve  sua  investidura  em  cargo  ou
emprego  público  anulado,  mas sim de trabalhador
contratado a título precário cujo contrato de trabalho
foi  prorrogado,  o  que  não  é  suficiente  para
transmudar a natureza do vínculo administrativo em
trabalhista.  3.  A  jurisprudência  do  STJ  está
consolidada  no  sentido  de  que  o  trabalhador
temporário  mantém  relação  jurídico-administrativa
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com o ente contratante, e, dessa forma, a ele não se
aplica a regra do art. 19-A da Lei 8.036/1990, relativa
às verbas do FGTS. Nesse sentido: AgRg no AREsp
483.585/PE,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,
Segunda  Turma,  DJe  5.5.2014;  AgRg  no  AREsp
348.966/MS,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Segunda
Turma,  DJe  25.2.2014;  REsp  1.399.207/MG,  Rel.
Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe
24.10.2013; AgRg no AREsp 66.285/MG, Rel. Ministro
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  DJe
21.2.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg
no  REsp  1513592/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
20/08/2015, DJe 11/09/2015).

E,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA.  CONTRATAÇÃO  REGULAR  E
PROVISÓRIA.  RELAÇÃO  JURÍDICA
ADMINISTRATIVA.  NULIDADE.  REEXAME  DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DEPÓSITO DE
FGTS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A desconstituição
da  premissa  fática  segundo  a  qual  o  contrato
temporário  celebrado  é  regular  e  que  a  autora  foi
contratada  sob  o  regime  jurídico-administrativo,
ensejaria  o  reexame  da  matéria  de  prova,
procedimento  que  em  sede  especial,  encontra
empeço  na  Súmula  7/STJ.  2.  O  conceito  de
trabalhador  extraído  do  regime  celetista  não  se
estende àqueles  que mantêm com a Administração
Pública  uma  relação  de  caráter  jurídico-
administrativo, razão pela qual a regra do art. 19-A
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da Lei 8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, não
se  aplicaria  a  estes  últimos  (AgRg  no  AREsp
96.557/MG,  Rel.  Min.  ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 27.6.2012). 3. Agravo regimental  a que se nega
provimento  (AgRg  no  REsp  1534812/MG,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

A propósito, confira escólios desta Corte de Justiça:

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  CARÁTER  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO.
FGTS.  VERBA  PRÓPRIA  DO  REGIME
CELETISTA.  DESCABIMENTO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI
ESPECÍFICA  MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
ENTENDIMENTO  SUMULADO  DO  TJPB.
FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
PAGAMENTO  NÃO  COMPROVADO.  ÔNUS
CABÍVEL  À  EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 333, II, DO CPC. VERBAS DEVIDAS. JUROS
DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F  DA LEI  Nº  9.494/97,
ALTERADO PELO ART.  5º  DA LEI  Nº  11.960/09.
APLICAÇÃO  DO  art.  557">ART.  557,  §1º-A,  DO
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  O  servidor
público,  contratado  temporariamente,  sujeita-se  ao
regime  estatutário,  não  sendo  devidas  as  verbas
próprias da CLT. A contratação, ainda que irregular,
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não altera  a  natureza  jurídica  do contrato  firmado
entre as partes. Nos termos da linha jurisprudencial
uniformizada da egrégia corte de justiça da Paraíba,
emerge  o  seguinte  entendimento  sumulado:  “o
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos
agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao
vínculo  jurídico  administrativo,  depende  de  Lei
regulamentadora  do  ente  ao  qual  pertencer”1.  Em
não  havendo  previsão  específica  da  legislação  do
município de bayeux acerca da extensão do adicional
de  insalubridade  à  categoria  dos  agentes
comunitários  de  saúde,  incabível  a  concessão  da
respectiva verba. Nos termos do art. 333, II, do CPC,
é  ônus  do  município  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o
direito  do  servidor  ao  recebimento  das  verbas
pleiteadas, do qual não se desincumbiu. In casu, não
tendo  a  edilidade  comprovado  o  pagamento  das
verbas  relativas  às  férias  e  aos  respectivos  terços
constitucionais, e ao 13º salário, resta demonstrado o
direito da promovente ao seu recebimento. A par de
tais considerações e nos termos do art. 557, caput e
§1º-a, do CPC, na Súmula nº 253, do STJ, assim como,
na  jurisprudência  dominante,  nego  seguimento  ao
recurso  apelatório  e  dou  provimento  parcial  ao
recursos oficial, para julgar o pedido improcedente
no tocante à verba relativa a FGTS, baixa na CTPS e
ao adicional  de insalubridade,  reforma-se,  ainda,  a
sentença, para determinar que os juros de mora e a
correção  monetária  incidam  nos  limites  acima
delineados.  (TJPB;  APL  0000146-23.2011.815.1211;
Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 10/09/2015; Pág.
8).
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À luz dessas considerações, não havendo que se falar
em vínculo existente de natureza celetista com a Administração Pública Municipal,
impossível se conceder a pretensão de percepção do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e da multa de 40% (quarenta por cento), o que implica, a um só
tempo,  reconhecer-se  que  a sentença  bem  aplicou  os  fatos  e  sopesou  o  direito,
inexistindo, pois, motivos para reformá-la. 

Portanto,  restando  configurada  a  existência  de
contradição na decisão embargada,  outro caminho não há, senão o  de acolher os
embargos  de  declaração,  em  apreço, a  fim  de,  em  consequência,  aperfeiçoar  a
prestação  jurisdicional  com  o  pronunciamento  da  questão  erroneamente
mencionada no provimento hostilizado.

Ante  o  exposto, ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO,  COM EFEITOS INFRINGENTES,  para suprir  a  eiva apontada,
reformando o acórdão no tocante à verba do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço devido ao embargado, no prazo de cinco anos, mantendo os termos da
sentença. 

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

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 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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