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AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  REMESSA OFICIAL.   CONTRATO  DE
NATUREZA  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.  CONCESSÃO  DE
VERBAS  APENAS  DE  NATUREZA  ESTATUTÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA DOS  PEDIDOS  DE  ASSINATURA E  BAIXA DA
CTPS  E  DEPÓSITO  DE  FGTS  E  PIS.   ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
NECESSIDADE  DE  LEI  LOCAL ABORDANDO  OS  CRITÉRIOS  E
ATIVIDADES  PARA  O  RECEBIMENTO  DA  MENCIONADA
GRATIFICAÇÃO. SÚMULA 42 DO TJ/PB. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA.  APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. CITRA PETITA. CAUSA MADURA. FÉRIAS E DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO DO  PERÍODO. DESCUPRIMENTO DO ÔNUS
DA PROVA POR  PARTE DA EDILIDADE.  PAGAMENTO  DEVIDO.
PIS/PASEP.  NÃO  DEMONSTRADA A INSCRIÇÃO  DO  SERVIDOR.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.  PROVIMENTO EM PARTE DA REMESSA
E DA APELAÇÃO CÍVEL.

Apesar da possibilidade da administração pública admitir seus servidores sob o manto do
regime celetista, por força da EC 19/1998, no caso dos autos, o vínculo inicial entre as
partes era jurídico-administrativo e amparado pelo regime estatutário, ante a inexistência
de norma indicativa do regime diferenciado, qual seja, o regime celetista.

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. (Súmula 42 do TJ/PB)

É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor  público  perceber  seu  salário  pelo
exercício  do  cargo  desempenhado,  décimo  terceiro  e  gozo  de  férias  anuais
remuneradas  com,  pelo  menos,  um  terço  a  mais  do  que  o  salário  normal,  nos
termos do artigo 7º,  VIII,  X,  XVII,  da Carta Magna,  considerando ato abusivo e
ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

É  direito  de  todo  servidor  público  que  não  ganha  mais  do  que  dois  salários-
mínimos, a percepção do abono do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público), sendo devida a condenação do município ao seu pagamento
pelo  período  que  deixou  de  recebê-lo,  observada  a  prescrição.(TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO Proc. Nº 00012650720108150321, 3ª Câmara Especializada
Cível, Relator Desa. Maria das Graças Moraes Guedes, DJ. 21-10-2014) 
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Vistos, etc., 

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária oriundas de sentença de
fls.  259/262 prolatada pelo Juízo da comarca de Alagoinha nos autos da Ação Ordinária proposta
por Edmilson Sulino Dantas contra o Município de Alagoinha.

Na sentença,  o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes  os  pedidos
deduzidos na exordial para condenar o Município promovido a “efetuar os depósitos relativos ao
FGTS  e  ao  PIS correspondentes  ao  período  de  01/07/2005  a  24/09/2007;  ao pagamento  do
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, bem como
dos reflexos sobre o 13º salário, férias, FGTS e contribuições previdenciárias; ao pagamento  de
férias simples,  dos períodos aquisitivos 2005/2006 e 2006/2007 mais terço constitucional e ao
pagamento dos 13º salários de 01/07/2005 a 24/09/2007;  ao  obrigação de assinar a CTPS no
período de 01/07/2005 a 24/09/2007, período em que deve ser procedida a baixa, com as cautelas
legais  em  razão  da  Lei  Municipal  201/07,  bem  como  ao  recolhimento  previdenciário  das
contribuições sociais respectivas do período que o promovente esteve sujeito ao regime celetista.”

Condenou,  ainda,  a  Edilidade  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,  o  promovente  moveu  recurso  de  apelação  alegando  a
preliminar de nulidade da sentença. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para condenar a
edilidade  ao  pagamento  do  13º  salário,  férias  mais  um  terço,  bem  como  uma  indenização
compensatória  pela  não  inscrição  no  PIS/PASEP,  todos  relativos  ao  período  não  atingido  pela
prescrição quinquenal (2004 a 2009). (fls. 264/208)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 212/220)

Parecer Ministerial às fls. 227/232, indicando a rejeição da preliminar e no
mérito, indicando apenas que o feito retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo
da Egrégia Câmara. 

É o relatório. Decido.

DA REMESSA OFICIAL

Nos termos da Súmula 490 do STJ1, quando a sentença for ilíquida, deve ser
conhecida a remessa. 

Desse modo, por se tratar de sentença ilíquida, conheço da remessa oficial
e passo a julgá-la em conjunto com a apelação cível.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aduz a apelante a preliminar de nulidade da sentença por vício  citra petita,
sob o argumento de que o Juízo  a quo não analisou os pedidos compreendidos entre 2004 e 2009,
limitando-se aos pleitos referente as datas de 2005 a 2007.

Inicialmente, destaque-se que, ao contrário do que afirma o apelante, o Juízo
a quo deixou claro na sentença que apenas reconhece como data do início do contrato de trabalho o
dia 01/07/2005,  pelo  que não poderia  analisar  os  pleitos  anteriores  a  esta  data.  Assim,  não há
omissão quanto a análise dos pleitos a partir de 2004.

1Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
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Destarte,  verifica-se  que  a  sentença  não  analisou  os  pleitos  a  partir  da
vigência da Lei  Municipal 216/2007 até o ajuizamento da demanda 17/08/2009, configurando-se
citra petita nesta parte. 

Assim, acolho em parte a preliminar de nulidade da sentença. Todavia,
considerando-se a causa madura, passo a analisar os pedidos relativos ao período de 2007 a 2009,
em razão do disposto no art. 1.013, II do NCPC. 2

DO MÉRITO

A lide resume-se ao fato do autor afirmar ser servidor público municipal,
ocupante do cargo agente comunitário de saúde, cujas atividades alega exercer desde meados do ano
2000.  Dentre  os  pleitos  estão:  a)  assinatura  da  sua  CTPS;  b)  depósito  de  FGTS,  c)férias;
d)pagamento de 13º salários; e) indenização pelo não recolhimento do PIS/PASEP, bem como o
pagamento de adicional de insalubridade.

Por  sua  vez,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos, nos termos do relatório supra. 

Pois bem.

Inicialmente, como bem destacou o Juízo a quo, apenas restou comprovado
o vínculo da promovente com a edilidade a partir de 01/07/2005 conforme contracheque de fl. 18,
pelo que não procedem os pedidos do apelante do período anterior aquele reconhecido pelo Juízo a
quo. 

Do Recolhimento de FGTS e PIS, seus reflexos no 13º Salário e férias e assinatura na CTPS

Alega o promovente detém dois regimes para a Administração. O primeiro
celetista desde a sua entrada por meio de processo seletivo até a publicação da Lei Municipal
216/2007, quando passou a estar sob a égide do regime estatutário.

Pois bem. A despeito da alegação do apelante de que fora contratado pela
Edilidade como trabalhador celetista através de um processo seletivo, verifica-se que sua relação
com  a  administração  é  na  verdade  jurídico-administrativa,  tendo  em  vista  que  não  ficou
comprovado que,  naquela  época,  existia  lei  específica aplicando o regime celetista  aos  agentes
comunitários de saúde, também não há cópia do contrato de trabalho com cláusulas indicando qual
o regime que estaria submetido.

Assim, na condição inicial de servidor público contratado por excepcional
interesse público, a jurisprudência do STF tem se manifestado no sentido de que sua relação é de
natureza jurídico-administrativa. Cite-se os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL.  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SERVIDORES
PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1.
No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer
interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº
45/04) que  inserisse,  na competência  da Justiça do Trabalho,  a  apreciação de  causas
instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de
ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2.  As contratações temporárias
para  suprir  os  serviços  públicos  estão  no  âmbito  de  relação  jurídico-administrativa,
sendo  competente  para  dirimir  os  conflitos  a  Justiça  comum  e  não  a  Justiça
especializada. 3. Reclamação julgada procedente. (STF; Rcl 4.872-1; GO; Tribunal Pleno;
Rel. Desig. Min. Menezes Direito; Julg. 21/08/2008; DJE 07/11/2008; Pág. 32) 

2 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: 
(...) II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; 
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CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  SERVIDORES  PÚBLICOS.  REGIME  TEMPORÁRIO.  JUSTIÇA  DO
TRABALHO. INCOMPETÊNCIA.  1.  No julgamento da ADI 3.395 -  MC, este  Supremo
Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na
redação  da  EC  45/2004)  que  inserisse,  na  competência  da  Justiça  do  Trabalho,  a
apreciação  de  causas  instauradas  entre  o  Poder  Público  e  seus  servidores,  a  ele
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
2.  Contratações  temporárias  que  se  deram  com  fundamento  na  Lei  amazonense  nº
2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato.
Caracterização  de  vínculo  jurídico-  administrativo  entre  contratante  e  contratados.  3.
Procedência  do  pedido.  4.  Agravo  regimental  prejudicado.  (STF;  Rcl  5.381-4;  AM;
Tribunal Pleno; Rel. Min. Carlos Britto; Julg. 17/03/2008; DJE 08/08/2008; Pág. 37) 

Logo,  apesar  da  possibilidade  da  administração  pública  admitir  seus
servidores sob o manto do regime celetista, por força da EC 19/1998, entendo que, nesse caso, o
vínculo inicial entre as partes era jurídico-administrativo e amparado pelo regime estatutário,
ante a inexistência de norma indicativa do regime diferenciado, qual seja, o regime celetista.

Dito isto, verifica-se que a sentença objurgada merece reforma, uma vez
que as verbas concedidas (recolhimento de FGTS e PIS, seus reflexos no 13º Salário e férias e
assinatura na CTPS), são de natureza trabalhista, prevista na CLT, sendo inaplicável na relação
estatutária.

Diante  do  exposto,  restando  a  promovente  submetido  ao  regime
jurídico único a partir de 2007, ficam afastadas todas as verbas de cunho celetista, sobrando,
apenas, o direito de receber os benefícios previstos no § 3º, do art. 39, da Constituição Federal.

Reza o artigo acima mencionado: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de
sua  competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de  carreira  para  os  servidores  da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº
2.135-4)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII,
VIII,  IX,  XII,  XIII,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX ,  podendo  a  lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Do décimo terceiro salário

O Juízo  a quo acolheu apenas  o pedido de pagamento do décimo terceiro
salário do período de 2005 a 2007, aquele anterior a Lei Municipal 216/2007.

A partir de uma análise dos autos, percebe-se que, de fato, não há prova de
que as gratificações natalinas tenham sido adimplidas pelo ente municipal, desde julho/2005 até
agosto  de 2009 (data  do  ajuizamento  da  demanda),  porquanto  são devidas  ao  demandante  13º
salários destes anos, sendo insuficiente a ficha financeira de fl. 209 para comprovar o adimplemento
da gratificação natalina.

Das férias

O Juízo   a quo acolheu apenas o pedido de pagamento das férias simples
acrescidas  do  terço  constitucional  2005/2006  e  2006/2007,  aquele  anterior  a  Lei  Municipal
216/2007.  Outrossim,  o  recorrente  também  faz  jus  ao  percebimento  das  férias  mais  o   terço
constitucional de todo o período trabalhado (julho/2005 a agosto/2009) pois a edilidade também não
comprovou o seu efetivo adimplemento (art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015). 
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Sabe-se que o trabalhador rural e urbano têm, como garantia constitucional,
o gozo de férias anuais pagas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, conforme
o art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Há, ainda, a Súmula nº 31, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que
afirma: “É direito do servidor público o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal”. (Publicado no D.J. em 17, 18 e 19.03.99).

Ademais, o pagamento do terço de férias não está vinculado ao seu efetivo
gozo, como se pode verificar na Súmula nº 328, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que
prescreve: 

“O  pagamento  das  férias,  integrais  ou  proporcionais,  gozadas  ou  não  ,  na
vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art.
7º, XVII” (Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003). 

Nesse sentido, vem se posicionando esta Egrégia 3ª Câmara Cível do TJPB:

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DE
VERBAS SALARIAIS SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE IRRESIGNAÇÃO DA
SERVIDORA  1.  PERCENTUAL  DE  JUROS  DE  MORA  JUROS  DEVIDOS  NO
PERCENTUAL DE 0,5 por cento AO MÊS EX VI DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART.
1°-F  DA LEI  N°  9.494/97  AÇÃO  AJUIZADA APÓS  A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA  N°  2.180-35/2001  2.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  E  TERÇO  DE
FÉRIAS  POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  MESMO  QUE  NÃO
COMPROVADO O GOZO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM
DOBRO AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
Tratando-se  de  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a  servidores
públicos  cuja  ação  foi  ajuizada  depois  da  publicação  da  Medida  Provisória  n°
2.180-35/2001,  impõe-se  a  incidência  dos  juros  moratórios  na  razão  de  6  por
cento  ao  ano.  Pela  interpretação  sistemática  dos  dispositivos  constitucionais
relativos  aos direitos  dos  trabalhadores  e  do Código  Civil,  bem como tomando
por  base  a  jurisprudência  dos  tribunais  de  superposição,  é  de  se  garantir  o
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço de férias, ainda que
não  as  tenha  r  gozado  à  época  devida.  0  servidor  estatutário  não  faz  jus  ao
pagamento  em  dobro  das  férias  não  pagas  n  momento  correto  por  ausência  de
previsão  legal.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  09420080000543001  -  Órgão
(Terceira Câmara Cível) - Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS -
j. em 14/05/2012

Dessa forma, é sabido que incumbe à parte demandada, em razão do que se
encontra disciplinado no art.333, inc.  III do CPC, fazer prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do demandante – como, por exemplo, o pagamento – mas não o
fazendo, impõe-se, por conseguinte, sua condenação ao pagamento da verba pretendida.

Logo,  não realizando a edilidade  a  prova de que  efetivou o pagamento
referente as férias e o décimo terceiro salário pleiteados pelo servidor, deve permanecer incólume a
decisão de primeiro grau na parte em que condenou o Município de Alagoinha ao pagamento das
mencionadas verbas nos anos de 2005/2006 e 2006/2007 e, ainda, deve ser reformada a sentença
para condenar o município no pagamento das referidas verbas dos anos de 2007/2008 e 2008/2009.

Do Adicional de Insalubridade

Segundo o previsto no art. 7º, XXIII, que estabeleceu o direito social ao
recebimento do adicional de insalubridade, é condição para o seu recebimento pelo servidor que tal
direito esteja regulamentado na forma da lei, ou seja, possui eficácia limitada, na medida em que
depende da edição de uma lei específica definindo as atividades consideradas insalubres. 
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Importante destacar que a matéria foi alvo de incidente de uniformização de
jurisprudência julgado pelo Tribunal Pleno, no qual foi aprovada a súmula nº 42, dispondo:  “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.
(Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n°. 2000622-03.2013.815.0000, julgado em 24/03/2014, tendo as conclusões do
Acórdão sido publicadas no DJ de 05/05/2014).”

No caso em apreço, não restou comprovada a existência de lei municipal
específica regulamentando a concessão desse adicional e, a administração está impossibilitada de
conceder ao servidor, qualquer vantagem pecuniária, sem a correspondente lei que lhe dê suporte, é
o  apego  ao  Princípio  da  Legalidade  Estrita.  No  entanto,  não  existindo  lei  regulamentadora,  a
improcedência do pedido neste ponto é medida que se impõe.

Indenização Compensatória PASEP

O Juízo  a quo condenou a edilidade ao depósito do PIS referente ao período
de julho/2005 a agosto/2007. Como dito alhures, tal verba tem cunho celetista, pelo que deve ser
decotada da sentença tal condenação. Todavia, em relação ao pedido de indenização compensatória
pelo não cadastramento e/ou recolhimento do PASEP, merece reparo a sentença.

O PIS/PASEP encontra amparo constitucional e consiste em contribuições
sociais de natureza tributária, com o intuito de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono
e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privado. 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social,
criado  pela  Lei  Complementar  nº  7,  de  7  de  setembro  de  1970,  e  para  o  Programa  de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser,  o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste
artigo. (Regulamento) (...) 

§ 3º - Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de
Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois  salários  mínimos  de  remuneração  mensal,  é  assegurado  o  pagamento  de  um salário
mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

No caso, a edilidade deveria ter procedido com a inscrição da apelante no
programa  e  recolher  as  contribuições  devidas.  Importante  destacar  que,  nos  termos  da  Lei  n.
7.859/893 (que regula a concessão e o pagamento do abono previsto no artigo 239, § 3º, da CF),
após  cinco  anos  de  cadastro  no  programa,  os  servidores  têm  direito  a  um  abono  salarial
correspondente a um salário-mínimo vigente anual. Sobre o tema: 

PRIMEIRA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DESPROVIMENTO. - Ausente a comprovação da
existência  de  disposição  legal  municipal  assegurando  à  determinada  categoria
profissional a percepção do adicional de insalubridade, não há como se determinar o seu
pagamento.  REMESSA  OFICIAL.  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL  E  PAGAMENTO  DO  ABONO  DO  PIS/PASEP.  SEGUNDA
APELAÇÃO.  INSURGÊNCIA  TÃO  SOMENTE  QUANTO  À  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS.  RECEBIMENTO  PELA SERVIDORA.  COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA.  -  Qualquer

3
Art. 1° - É assegurado o recebimento de abono anual, no valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados

que: I - perceberem de empregadores, que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, e que tenham exercido atividade
remunerada pelo menos durante trinta dias no ano-base. 
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exercício de força de trabalho empregado por trabalhador urbano ou rural, celetista ou
estatutário, deve ser remunerada, sob pena de enriquecimento sem causa da Edilidade. -
Em ação envolvendo a cobrança de verbas trabalhistas, cabe ao município comprovar que
fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. - É
direito de todo servidor público que não ganha mais do que dois salários mínimos, a
percepção do abono do PASEP (Programa de  Formação do Patrimônio do Servidor
Público), sendo devida a condenação do município ao seu pagamento pelo período que
deixou de recebê-lo, observada a prescrição. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00012650720108150321, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 21-10-2014) 

Sendo  assim,  se  a  apelante  deixou  de  receber  os  valores  que  lhe  eram
devidos por omissão do Município em providenciar o seu cadastramento do Programa PIS/PASEP,
o mesmo há de arcar com a respectiva indenização.

Deste modo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, para excluir  a
parte  que  determinou  a  edilidade  a  “efetuar  os  depósitos  relativos  ao  FGTS  e  ao  PIS; ao
pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-
mínimo, bem como dos reflexos sobre o 13º salário, férias, FGTS e contribuições previdenciárias;
bem como a assinatura e baixa na CTPS do autor” em razão dos motivos acima expostos.

Ainda,  dever  ser  reformada  a  sentença  para  condenar  a  edilidade  a
indenização  substitutiva  do  PASEP,  no  equivalente  a  um salário-mínimo  por  ano,  a  partir  de
01/07/2005  a  17/08/2009,  bem como  ao  pagamento  do  décimo  terceiro  salário,  férias  e  terço
constitucional dos anos 2007 a 2009, mantendo o  decisum  nos seus demais termos.

Ante o exposto, nos moldes do art. 932 do CPC,  DOU PROVIMENTO
PARCIAL a  REMESSA OFICIAL  para  julgar  improcedente  os  pedidos  de  pagamento  do
adicional de insalubridade, de assinatura e baixa na CTPS, assim como de todas as verbas de caráter
eminentemente  trabalhistas (depósitos  relativos  ao  FGTS  e  PIS).  ACOLHO  EM  PARTE  A
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL à
APELAÇÃO CÍVEL  para condenar  a  edilidade  ao  pagamento  da  indenização  substitutiva  do
PASEP, no equivalente a um salário-mínimo por ano, a partir de 01/07/2005 a 17/08/2009, bem
como ao pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional dos anos 2007 a 2009,
mantendo a sentença nos seus demais termos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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