
Processo Nº 0001558-68.2012.815.0171

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível e Remessa Oficial Nº 0001558-68.2012.815.0171

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Esperança – Adv.: Luciano Pires Lisboa.

Apelado: Vamberto de Sousa Pereira – Adv.: Marcos Antônio da Costa.

Remetente: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Esperança.

EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL. 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. AÇÃO DE 
COBRANÇA. 
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO 
DE  DEFESA.  NULIDADE  DA  SENTEÇA.  NÃO 
REALIZAÇÃO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA. 
REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL 
REGULAMENTADORA. CONCESSÃO  DO 
BENEFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE. 
POSICIONAMENTO  SUMULADO  POR  ESTE 
COLENDO TRIBUNAL. TERÇO DE FÉRIAS E 13º 
SALÁRIO.  AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.  ÔNUS 
DA  PROVA  DO  ENTE  PÚBLICO  MUNICIPAL. 
PROVIMENTO PARCIAL DA  APELAÇÃO  E 
DA REMESSA OFICIAL.
−“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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- É ônus do Município a produção de prova de 
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do 
direito da servidora, ora recorrida, inteligência 
do art. 333, inciso II do CPC.
-  Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela 
Administração referente ao terço de férias  e 
13º salário, o que produz enormes prejuízos à 
servidora  pública,  correta  é  a  decisão  que 
condena o Município ao pagamento das verbas 
pleiteadas,  sob  pena  de  se  acolher  o 
enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar  as  preliminares.  No  mérito,  por  igual  votação,  dar  provimento 
parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município 
de Esperança hostilizando a sentença de fls. 324/335, proveniente da 1ª 
Vara  da  Comarca  de  Esperança,  proferida  nos  autos  da  Reclamação 
Trabalhista ajuizada por  Vamberto de Sousa Pereira.

Na decisão singular, a Magistrada julgou parcialmente 
procedentes os pedidos do autor, condenando o promovido ao pagamento: 
“...1) um salário mínimo por ano trabalho, a título de indenização pela  
não inscrição no PIS/PASEP,  isto a partir  de 02/01/2006,  data de sua  
admissão; 2) 13º salários integrais dos anos de 2006 a 2009; 3) férias  
não gozadas, mais terço constitucional, de forma simples, nos anos de  
2006/2007,  2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010;  4)  pagamento  do  
adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário mínimo e  
seus  reflexos  sobre  o  13%  salário  e  férias  a  que  foi  condenado  o  
Município, o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença,  
com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com  
juros de mora de 0,5% a.m., devidos desde a citação...”.
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Por  fim,  condenou  a  edilidade  ao  pagamento  dos 
honorários  advocatícios,  no  percentual  de  10%,  sobre  o  valor  da 
condenação.

Irresignado, o Município de Esperança interpôs recurso 
apelatório  de  fls.  337/370,  arguindo  preliminarmente,  a  nulidade  do 
processo por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento 
antecipado da lide, bem como pelo fato de a magistrada não ter realizado, 
de ofício, a remessa necessária à segunda instância. No mérito, afirmou 
não  haver  comprovação  nos  autos  de que  o  ambiente  de trabalho  do 
apelado seria insalubre, inexistindo assim, as condições demonstradas no 
Anexo 14 da NR 15, Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Como 
também, que inexiste legislação municipal prevendo o direito à percepção 
do adicional de insalubridade pelos agentes comunitários de saúde e de 
combates às endemias. E ainda, pugnou pela demonstração, através de 
fichas  financeiras  apelado,  acerca  da  percepção  das  verbas  salariais 
reclamadas.  Por  fim,  pediu  a  exclusão  da  condenação  em  honorários 
advocatícios.

Contrarrazões  de  fls.  373/379,  pugnando  pela 
manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls. 
386/387,  deixando  de  se  pronunciar  sobre  o  recurso  apelatório,  por 
considerar ausente interesse público que justifique a sua atuação.

É o relatório.

V O T O

1ª Preliminar: cerceamento do direito de defesa.

Não vislumbro o cerceamento do direito de defesa do 
apelante. Nos termos do art. 330, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente 
do  pedido  proferindo  sentença,  quando  a  questão  de  mérito  for 
unicamente  de  direito,  ou,  sendo  de  direito  e  de  fato,  não  houver 
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necessidade de produzir prova em audiência. É exatamente o caso dos 
autos,  pois  a  matéria  é  de  direito  e  de  fato,  sendo  desnecessária  a 
produção de prova. 

Ademais, fora oportunizado ao município, no momento 
da contestação apresentada, a produção de provas. 

Importa lembrar, que no quando a apresentação de sua 
resposta  aos  termos  da  inicial  (contestação),  a  edilidade  limitou-se  a 
anexar cópias de fichas financeiras (fls. 240/241), correspondentes aos 
exercícios de 2011 e 2012, porém, a postulação do apelado, remete-se 
aos período de 2006 a 2010.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

2ª Preliminar: nulidade da sentença diante do não 
restabelecimento do duplo grau de jurisdição.

O apelante alegou nulidade da sentença, pelo fato de a 
magistrada  sentenciante  não  haver  realizado,  de  ofício,  a  remessa 
necessária. Ocorre que não merece prosperar a sublevação do recorrente.

Ao analisar a demanda, percebe-se, sem necessidade 
de uma análise mais aprofundada, que as verbas a que a Fazenda Pública 
municipal  foi  condenada  não  ultrapassa  60  salários  mínimos,  sendo 
desnecessária a remessa ex officio.

Por  outro  lado,  a  remessa  necessária  é  apenas  uma 
condição de eficácia da sentença, ou seja, não há que se falar em nulidade 
da  decisão  quando  o  Tribunal  ad  quem  realiza  uma  nova  análise  da 
demanda, como é o caso dos autos.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Adicional de Insalubridade
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O  Município  de  Esperança afirma  que não  existe 
legislação  municipal  prevendo  o  direito  à  percepção  do  adicional  de 
insalubridade  pelos  agentes  comunitários  de  saúde  e  de  combates  às 
endemias.

No  caso  sob  análise,  o  município  apelante  foi 
condenado a pagar à apelada adicional de insalubridade, terço de férias, 
13º salário e reflexos do adicional. 

O  autor/apalado  comprovou  o  seu  vínculo  com  o 
Município de  Esperança como ocupante do cargo de Agente Comunitário 
de  Saúde,  de  acordo  com  a  Portaria  de  Nomeação  nº  571/2008,  e 
contracheques (fls. 20/25).

Com relação ao adicional de insalubridade,  o art.  39, 
§3º da Carta Magna dispõe:

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.
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.

Por sua vez, o art. 7º, XXIII, preceitua:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais,  além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
XXIII  – adicional  de  remuneração  para  as 
atividades  penosas,  insalubres  ou  perigosas,  na 
forma da lei.
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As atividades ou operações insalubres são aquelas que, 
por  sua  natureza,  condições  ou  métodos  de  trabalho,  exponham  os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos. 

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 
19/98 e, por consequência, a reforma do § 3º, do art. 39 da Constituição 
Federal, que não fez menção ao inciso XXIII, do citado art. 7º, do mesmo 
diploma,  surgiram  divergências  acerca  da  supressão  do  adicional  de 
insalubridade para os servidores públicos e a possibilidade de utilização de 
normas outras, por analogia, para sua concessão.

 
Insta  salientar  sobre  o  tema  que,  em  razão  da 

divergência ocorrida nos Órgãos Fracionários  deste Egrégio Tribunal  de 
Justiça,  quanto  à  concessão  ou  não  do  aludido  benefício  aos  Agentes 
Comunitários de Saúde, tendo em vista, a existência ou não de norma 
local  regulamentadora,  fora  julgado  o  Incidente  de  Uniformização  de 
Jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000, em 24 de março de 2014, 
pelo Tribunal Pleno, cuja relatoria coube ao Exmo. Des. José Ricardo Porto, 
restando decidido, por maioria absoluta, que ausente a comprovação da 
existência de disposição legal que conceda o benefício, este não poderá 
ser concedido, in verbis:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE. DIVERGÊNCIAS QUANTO À CONCESSÃO 
DO  BENEFÍCIO  PELOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS 
DA  CORTE  ESTADUAL.  RECEBIMENTO 
CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL 
REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA. 
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE. 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA  MAIORIA 
ABSOLUTA  DOS  MEMBROS  DO  TRIBUNAL 
PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDIÇÃO  DE 
SÚMULA. -  Os artigos 476 a 479, do Código de 
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Processo Civil, bem como os arts. 294 a 300, do 
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado da Paraíba, disciplinam e fundamentam o 
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência,  o 
qual  objetiva  sanar  as  divergências  existentes 
entre os diversos órgãos fracionários da respectiva 
Corte. - A Administração Pública está vinculada ao 
princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só 
pode  fazer  o  que  a  lei  autoriza.  Desse  modo, 
ausente  a  comprovação  da  existência  de 
disposição legal do entre ao qual pertençam, 
assegurando  ao  Agente  Comunitários  de 
Saúde  a  percepção  do  adicional  de 
insalubridade, não há como se determinar o 
seu pagamento. - Nos termos do § 1º, do art. 
294, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
paraibano,  ocorrendo  julgamento  tomado  pela 
maioria  absoluta  dos  membros  do  Tribunal  em 
incidente  de uniformização de jurisprudência,  tal 
deliberação plenária será objeto de súmula”.

Pois  bem, com o aludido julgamento do incidente de 
uniformização, nova súmula foi editada, com a seguinte redação:

“Súmula  42. 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”.

Assim,  a  concessão  do  benefício  (adicional  de 
insalubridade) aos Agentes Comunitários de Saúde apenas se dará quando 
existir expressa previsão legal e local neste sentido.

13º Salários e 1/3 de Férias

Quanto  ao  13º  salário,  restou  comprovado  o 
pagamento  referente  aos  anos  de  2007,  2008,  2009 e  2010.  Com 
relação ao terço de férias vê-se a comprovação do pagamento, quanto 
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aos anos de 2008/2009/2010 (fls. 312/315).

Assim,  quanto  a  essas  verbas,  não  há  que  se 
questionar, assiste razão ao apelante.

Todavia,  no tocante ao pagamento do  13º salário do 
ano de 2006 e ao 1/3 constitucional de férias do período 2006/2007, 
não restou demonstrada as devidas quitações. 

Neste  sentido,  o ônus  da  prova  do  pagamento  das 
referidas  verbas  caberia  ao  réu,  haja  vista  a  impossibilidade  do  autor 
produzir prova de fato negativo (de que não recebeu tais verbas).

Neste mesmo contexto, o Código de Processo Civil, em 
seu art. 333, faz a distribuição do ônus probatório da seguinte maneira:

“Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor,  quanto ao fato constitutivo do seu 
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto,  o  Município  de  Esperança,  para  se 
desincumbir do ônus probatório, deveria ter demonstrado fato impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  o  que  não  ocorreu  no 
presente caso, quanto aos valores referentes  ao  13º salário do ano de 
2006 e ao 1/3 constitucional de férias do período 2006/2007.

Deste modo, para que não haja enriquecimento ilícito, 
impõe-se a reforma da sentença que condenou o Município demandado ao 
pagamento ao autor/apelado 13º salário, dos aos anos de 2007, 2008, 
2009  e  2010  e,  terço  constitucional  de  férias  nos  anos  de 
2008/2009/2010,  diante da comprovação nos autos do pagamento das 
referidas verbas, devendo ser mantida a decisão guerreada em todos os 
seus demais termos.
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Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação 
em  honorários  advocatícios,  entendo  que  a  sentença  não  merece  ser 
reformada, pois não houve sucumbência mínima do Município apelante, 
conforme  análise  dos  fatos  acima  realizada.  Por  outro  lado,  a  verba 
honorária foi fixada de acordo com os ditames legais, bem como à luz dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no 
mérito,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO  E  À  REMESSA 
OFICIAL.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de janeiro de 2015.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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