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APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA  EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  SERVIDOR
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  VIOLAÇÃO  AO
ART.  37,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
CONTRATO NULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM
PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DE AMBAS
AS PARTES.  FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  DIREITO  AO
RECOLHIMENTO.  MATÉRIA  DECIDIDA  NA
SUPREMA CORTE POR MEIO DE REPERCUSSÃO
GERAL.  INCIDÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DA
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MODULAÇÃO PREVISTA NO  JULGAMENTO DO
ARE Nº 709.212/DF EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA  POR  LEI  MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE
FEDERATIVO. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DO
ANEXO Nº 14, DA NORMA REGULAMENTADORA
Nº 15, DA PORTARIA Nº 3.214/78 DO MINISTÉRIO
DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  ANOTAÇÃO  NA
CTPS.  DESCABIMENTO.  VÍNCULO  NÃO
CELETISTA.  INDENIZAÇÃO  PELO  NÃO
RECOLHIMENTO DO PIS. NÃO ACOLHIMENTO.
SERVIDORA  DEVIDAMENTE  CADASTRADA.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DA
APELAÇÃO DO PROMOVIDO. DESPROVIMENTO
DO APELO DA PROMOVENTE.

-  No  que  se  refere  aos  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  (RE  596.478/RR),
decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus  apenas  ao
percebimento  dos  salários  referentes  aos  dias
trabalhados,  se  existentes,  e  ao  o  recolhimento  do
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

-  De acordo com o novo entendimento exarado pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  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
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arrimo no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

- Não obstante haja no art. 7º, XXIII, da Constituição
Federal, previsão de direito à percepção do adicional
de  insalubridade,  referida  norma  é  de  eficácia
limitada,  ou  seja,  necessita  de  regulamentação
específica  estabelecendo  quais  são  as  atividades
insalubres  e  os  percentuais  correspondentes  aos
valores devidos.

-  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,  nos
termos da Súmula nº 42, deste Tribunal de Justiça.

- A irregular prorrogação da contratação temporária
não importa modificação do regime estatutário para
o celetista, não gerando direito a anotação em CTPS
e  nem  em  qualquer  tipo  de  indenização  por
despedida imotivada. 

-  Diante  da  ausência  de  impugnação  acerca  da
afirmação do município de que a servidora encontra-
se devidamente cadastrada, não há como acolher ao
pleito de indenização pelo não recolhimento do PIS.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente a remessa oficial e a
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apelação interposta  pelo promovido e  negar provimento ao apelo  manejado pelo
promovente.

Alessandra Alves da Silva  e o Município de Cuité
ingressaram com APELAÇÕES, fls.  455/459 e fls.  461/465, respectivamente, contra
sentença, fls. 448/454, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuité
que, nos autos da  Reclamação Trabalhista convertida posteriormente em  Ação de
Cobrança,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  exordial,  consignando  os
seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, com base em tudo o mais
que dos autos constam e com fulcro no art. 487, I, do
Código  de  Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE
EM PARTE O PEDIDO formulado  na  inicial  para
condenar  o  promovido  ao  recolhimento  do  FGTS
pelo  período  trabalhado,  incidindo  atualização
monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.
Considerando  que  a  parte  ré  sucumbiu  em  parte
mínima  do  pedido,  como  base  no  artigo  86,
parágrafo  único,  do  CPC/2015,  condeno  a  parte
autora  ao  pagamento das  custas  processuais  e  dos
honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  10%  do
valor  atualizado  da  causa,  cuja  exequibilidade  fica
sobrestada em razão da gratuidade concedida ao (à)
promovente. 

Em suas razões, Alessandra Alves da Silva alega ter
direito  ao  pagamento  do  13º  salários  não  adimplidos,  respeitada  a  prescrição
quinquenal,  bem como as férias  acrescidas  de 1/3,  além de indenização  pelo não
cadastramento  e  recolhimento  ao  PIS e  do  adicional  de  insalubridade  que  lhe  é
devido, devendo ser aplicado a este o teor da NR 15 e da legislação federal.

O  Município  de  Cuité,  por  seu  turno, suscitou,
inicialmente, a prejudicial de prescrição por entender que o pleito referente ao FGTS -
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Fundo de Garantia por Tempo de Serviço encontra-se fulminado pela prescrição. No
mérito, aduz a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não podendo o
servidor  estatutário  reclamar  o  adimplemento  de  “verbas  típicas  de  empregado
público”, fl. 463.

Contrarrazões  ofertadas  por  Alessandra  Alves  da
Silva, fl. 467/469, requerendo que a decisão vergastada mantenha-se inalterada nos
pontos guerreados pelo ente municipal.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra. Jacilene
Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  477/478,  absteve-se  de  emitir  pronunciamento  de
mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, registro a apreciação conjunta da remessa
oficial e dos recursos voluntários interpostos, respectivamente, por Alessandra Alves
da Silva e pelo Município de Cuité, dada à interligação das sublevações discutidas
nesta instância revisora, ficando a análise da prejudicial arguida pela municipalidade
a ser examinada juntamente com o mérito.

Do  cotejo  dos  autos,  infere-se  que  a  promovente
afirma ter  sido contratada, mediante processo seletivo simplificado, para exercer o
cargo de agente comunitário de saúde. Narra também que, em razão da função por
ela desempenhada, faz jus à percepção das seguintes verbas que deixou de perceber,
são elas: o depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo período
laborado;  as  férias  acrescidas  do  terço  constitucional  e  o  décimo  terceiro  salário
correspondente ao período não prescrito; além do adicional de insalubridade e dos
reflexos. Requer, ainda, a indenização pelo não cadastramento e recolhimento ao PIS;
a  assinatura  e  respectiva  baixa  em  sua  CTPS,  com  os  respectivos  recolhimentos
previdenciários.
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Decidindo a lide, o Magistrado acolheu parcialmente
a pretensão inicial apenas para condenar o ente municipal ao recolhimento do FGTS
pelo  período  trabalhado,  dando  ensejo  à  interposição  de  recurso  voluntário  por
ambos os litigantes. 

Adentrando na  análise  da  temática  posta  a  desate,
ressalta-se,  de  logo,  que,  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. Eis o teor do preceptivo legal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
I – omissis;
II  -  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre
nomeação e exoneração.
(…)
IX –  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público –
destaquei.
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Na hipótese vertente, vislumbro que agiu com acerto
o  Magistrado  ao  declarar  nulo  o  contrato  de  trabalho,  ao  qual  a  demandante
encontrava-se submetida,  pois  conforme se verifica  da documentação colacionada
aos autos, fls. 33/34 e 367/384, a demandante, diversamente do que foi alegado na
inicial, não ingressou nos quadros da municipalidade por meio de Processo Seletivo
Simplificado,  mas  sim,  por  meio  de  contrato  de  trabalho  que  foi  se  renovando
reiteradamente e se perpetuando ao longo dos anos.

Vê-se, portanto, que a contratação da promovente 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. 

Entretanto, convém enfatizar que, independente 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.

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 (Recurso
Extraordinário nº 596.478/RR) da matéria,  decidiu que as 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:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.
Contrato  nulo.  Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual  dispõe  ser  devido  o  depósito  do  Fundo  de
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de
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trabalhador  cujo  contrato  com  a  Administração
Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido
o  seu  direito  ao  salário.  2.  Mesmo  quando
reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do
empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da
Constituição  Federal,  subsiste  o  direito  do
trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando
reconhecido  ser  devido  o  salário  pelos  serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.  (RE  596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN
GRACIE,  Relator(a)  p/Acórdão:  Min.  DIAS
TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  13/06/2012,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG
28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-
01 PP-00068).

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  se  observa  dos  seguintes  julgados:  REsp
1.110.848;  Proc.  2008/0274492-0;  RN;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.
24/06/2009; DJE 03/08/2009 e STJ; AREsp 355.746; Proc. 2013/0187431-0; PB; Primeira
Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 23/09/2013; Pág. 1369.

Nesse  trilhar,  diante  de  todas  as  verbas  salariais
pleiteadas na exordial, a promovente faz jus apenas ao levantamento dos depósitos
efetuados no  FGTS -  Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço,  haja  vista  não
existir nos autos pleito de diferença salarial.

Todavia,  muito embora sejam devidos os depósitos
referentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insta registrar que a
demandante só faz jus aos  recolhimentos  respectivos  nos  últimos 05 (cinco) anos
laborados que antecederam o ajuizamento da ação.
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Isso  porque  o  novo  entendimento  exarado  pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº
709.212/DF,  com  repercussão  geral, 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
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).
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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
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.

Logo,  diante  do  reconhecimento  da  nulidade  do
contrato por inobservância ao  art.  37,  II,  da Constituição Federal,  entendo que a
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demandante possui direito ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, observada a prescrição dos cinco anos anteriores a data do ajuizamento
da ação,  devendo o pleito recursal do Município de Cuité e a sentença reformada
nesse ponto.

Prosseguindo,  impende  analisar  o  pleito
correspondente à percepção do adicional de insalubridade e os seus reflexos. 

Do  cotejo  da  exordial,  sustenta  a  promovente  ser
devido  o  adicional  de  insalubridade  em  razão  de  sua  atividade  de  Agente
Comunitário de Saúde ser  potencialmente insalubre.  Alega,  ainda,  a  aplicação da
Constituição Federal e da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho
e Emprego, a fim de que o referido benefício seja concedido.

Como  cediço,  tem-se  que  o  adicional  de
insalubridade  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela  Administração  aos
servidores  em  razão  das  atividades  desempenhadas  em  condições  penosas  ou
insalubres.

Não obstante haja, no art. 7º, XXIII, da Constituição
Federal,  previsão  legal  de  direito  à  percepção  de  adicional  de  insalubridade,  tal
norma  é  de  eficácia  limitada,  ou  seja,  necessita  de  regulamentação  específica
estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais correspondentes
aos valores devidos a cada servidor. 

Dessa forma, revela-se indispensável, para concessão
do citado benefício à servidora, bem ainda para que haja o pagamento de eventual
retroativo  e  reflexos  sobre  demais  verbas  remuneratórias,  a  existência  de  norma
municipal  descrevendo  as  atividades  consideradas  insalubres  e  os  critérios  para
fixação dos percentuais devidos a título de tal gratificação, sendo inviável, no caso, a
aplicação subsidiária das disposições da Lei nº 8.112/1990.

Sob esse prisma, o  Município de Cuité,  como ente
federado,  possui  liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua  competência,  para
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estabelecer e regulamentar direitos que abarquem seus servidores municipais, diante
do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna.

Ademais, ainda que a previsão de percebimento do
adicional de insalubridade preceituada no inciso XXIII, do art.  7º, da Constituição
Federal não fosse norma de eficácia limitada, tal regra não se estenderia de forma
imediata aos servidores públicos estatutários, haja vista não estar compreendida no
rol dos direitos sociais previstos no art. 39, §3º, da  Lex Mater. Em outras palavras,
“Por força da ausência de previsão normativa no art.  39,  §3º,  da Constituição da
República, os agentes públicos não fazem jus, de forma automática, ao adicional de
insalubridade,  mostrando-se  necessária  interposição  legislativa  para  que  essa
garantia a eles se estenda.” (TJPB; Ap-RN 0001093-13.2012.815.0251; Segunda Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho;  DJPB 22/10/2014;
Pág. 10). 

Sobre  a  necessidade  de  regulamentação  específica
para  fins  de  percebimento  do  adicional  postulado  na  inicial,  cito  fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal, sublinhado no que importa ao raciocínio:

(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a  seguir:
“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração para
as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. -
O  artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
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estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não
ser necessária a repetição de seus enunciados, mas
com  isso  não  quis  significar  que,  quando  algum
deles  dependesse  de  legislação  infraconstitucional
para  ter  eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por
força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
integrarão  necessariamente  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mas,  quando
dependem  de  lei  que  os  regulamente  para  dar
eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que
eles  decorrem,  essa  legislação  infraconstitucional
terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a  que  pertence  o
servidor público, da competência dos mencionados
entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido,  mas não provido”. (ARE
723492/SE:  Recurso  Extraordinário  com  Agravo.
Relator(a):  Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:
21/02/2013).

Em  reforço  ao  entendimento  ora  desenvolvido,
cumpre mencionar o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
nº 2000622-03.213.815.0000 por este Sodalício, publicado em 05/05/2014, no Diário da
Justiça, do qual se editou a seguinte súmula:

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.
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Diante  do  panorama  narrado  e  em  obediência  ao
princípio da legalidade, não há como se conceder adicional de insalubridade, como
requer  a  promovente,  não  se  vislumbra  legislação  específica  do  respectivo  ente
federativo regulamentando a matéria, restando, portanto, incabível, no caso concreto,
a aplicação analógica da Constituição Federal e da Norma Regulamentadora nº 15,
do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Da  mesma  forma,  é  de  se  manter  a  sentença  no
tocante ao pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias e de anotação
na CTPS, pois, como já frisado alhures, a relação jurídica existente entre os litigantes
era regida pelo vínculo contratual e não celetista.

Nesse sentido:

EMENTA:  ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO -
REGIME  JURÍDICO  ESTATUTÁRIO  -  VERBAS
SALARIAIS - ARTIGO 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO
-  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  1/3  -  DEVIDAS  -
MULTA  E  AVISO  PRÉVIO  -  VERBAS  DE
NATUREZA  CELETISTA  -  INDEVIDAS  -
ANOTAÇÃO  EM  CTPS E  EQUIPARAÇÃO
SALARIAL  -  IMPOSSIBILIDADE -  RECURSO
PROVIDO  EM  PARTE.  
- O artigo 37, inc. IX, da Constituição da República,
permitiu à Administração Pública a contratação de
servidor  por  tempo  determinado,  para  atender  a
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público,  de  modo  que,  comprovada  a  efetiva
prestação dos  serviços,  em caráter  temporário,  não
pode  o  ente  público  se  furtar  à  contraprestação
devida,  sob  pena  de  locupletamento  ilícito.  
- No julgamento do RE nº596.478/RR, o Plenário do
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Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão  geral  da  questão  atinente  à
constitucionalidade do art.  19-A, da Lei  nº8.036/90,
acrescido  pela  MP  nº2.164-41,  prevalecendo  o
entendimento  segundo  o  qual  o  trabalhador,
contratado sem concurso,  que teve seu contrato de
trabalho declarado nulo, faz jus ao recebimento do
FGTS, não havendo inconstitucionalidade na referida
norma.  
(…)  (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.179445-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Luís  Carlos  Gambogi,  5ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  03/04/2014,
publicação da súmula em 14/04/2014) – negritei.

Vê-se,  portanto,  que  a  irregular  prorrogação  da
contratação  temporária  não  importa  modificação  do  regime  estatutário  para  o
celetista,  não  gerando  direito  a  anotação  em  CTPS  e  nem  em  qualquer  tipo  de
indenização por despedida imotivada. 

Por fim, também não merece prosperar a alegação
de indenização devido ao não recolhimento do PIS, pois, consoante se depreende
da contestação ofertada pelo ente municipal, notadamente à fl. 45, “A reclamante foi
devidamente  cadastrada  no  PIS  sob  o  número  1.903.134.234-5,  bem  como  os
recolhimentos foram realizados”,  não havendo impugnação da promovente nesse
aspecto.

À  luz  dessas  considerações,  diante  do
reconhecimento  da  nulidade  do  contrato  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da
Constituição  Federal,  e  do  caráter  devolutividade  inerente  à  Remessa  Oficial,
entendo que a demandante possui direito ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço nos cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PROMOVIDO, apenas
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para  reconhecer  a  ocorrência  da  prescrição  quinquenal  incidente  sobre  o
recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da parte autora,
devendo ser observado os cinco anos anteriores à data do ajuizamento da presente
demanda  e  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  MANEJADO  PELA
PROMOVENTE.

Tendo  em  vista  que  não  houve  modificação
substancial na decisão vergastada, é de se manter os honorários advocatícios fixados
em primeiro grau. 

É o VOTO.

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

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 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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