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EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.PAGAMENTO DE  FÉRIAS NÃO GOZADAS,  DÉCIMO TERCEIRO 
SALÁRIO,  RESGATE  DE  FGTS,  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E 
PIS/PASEP.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  IMPROCENTE  OS  PEDIDOS. 
APELAÇÃO  DA  AUTORA.  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 
TRANSMUTAÇÃO  DO  REGIME  PARA  O  CELETISTA.  LIMITAÇÃO  DA 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A MUDANÇA DO REGIME 
FUNCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. SÚMULA 42 
DO  TJPB.  FGTS.  VERBA DE  NATUREZA TRABALHISTA.  PAGAMENTO 
INDEVIDO.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO  CADASTRAMENTO  NO  PIS/PASEP. 
INOCORRENCIA. INSCRIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA 
DE FÉRIAS. SERVIDORA EM ATIVIDADE.   AUSÊNCIA DE NORMA QUE 
AUTORIZE OU DE PROVA SOBRE A RUPTURA DO VÍNCULO FUNCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.  PAGAMENTO  NÃO 
COMPROVADO.  DIREITO  DO  SERVIDOR,  INDEPENDENTEMENTE  DA 
NATUREZA DO  VÍNCULO  JURÍDICO.  REFORMA DA SENTENÇA PARA 
JULGAR  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO,   LIMITANDO  A 
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS  VERBAS  NATALINAS  NÃO 
ADIMPLINDAS  DURANTE  O  PERIODO  DE  CONTRATAÇÃO  SOB  O 
REGIME  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
APELAÇÃO.

1. Contrato de trabalho nulo é aquele que descumpre formalidade prescrita em lei, 
hipótese  não  ocorrente  quando  verificado  que  o  vínculo  entre  a  servidora  e 
Município tem previsão legal.

2. As verbas de natureza celetista não se aplicam aos servidores temporários de que 
trata o art. 37, IX, da Constituição Federal, porquanto vinculados à Administração 
por  um liame  jurídico-administrativo,  salvo  se  houver  previsão  legal  específica 
nesse sentido.

3.  O  adicional  de  insalubridade  só  é  devido  a  servidor  submetido  a  vínculo 
estatutário ou funcional-administrativo específico se houver expressa previsão em 
norma legal editada pelo ente federado envolvido. Inteligência da Sumula 42 do 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

4. O direito à indenização em pecúnia por férias não gozadas por servidor em pleno 
exercício funcional,  quando inexiste previsão em ato autorizativo,  só poderá ser 
reconhecido quando sobrevier o rompimento do vínculo com a Administração.



5. O décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, §3°, da Constituição Federal, é 
direito do servidor, independentemente da natureza jurídica do seu vínculo com a 
Administração, e a prova de seu adimplemento é ônus do ente federado, nos termos 
do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0000016-66.2013.815.0951,  em que  figuram como  Apelante  Adivânia 
Ferreira e como Apelado o Município de Casserengue.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento 
parcial. 

VOTO.

Adivania Ferreira Dantas interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada 
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arara, f. 300/303, nos autos da Ação de 
Cobrança por ela intentada em face do  Município de Casserengue, que declarou 
nulo o contrato de trabalho, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, 
assegurando-lhe,  todavia,  o  levantamento  dos  depósitos  do  FGTS  relativo  ao 
período anterior a 1º/02/2010, nos termos da Súmula 466 do Superior Tribunal de 
Justiça.

Em suas razões, f. 307/318, alegou que prestou serviço para o Apelado na 
qualidade de Agente Comunitário de Saúde, mas não foram efetuados os depósitos 
do  FGTS  do  contrato  de  trabalho,  nem  pagos  férias,  acrescidas  do  terço 
constitucional, décimos terceiros salários, adicional de insalubridade e indenização 
compensatória pela não inscrição no PIS.

Alegou,  ainda,  que  é  possível  o  pagamento  de  insalubridade, 
independentemente  de  lei  local,  bastando  admitir  a  prova  emprestada1 que  se 
encontra  nos  autos  e  que  diz  respeito  a  uma  perícia  feita  noutro  processo,  ou 
aplicando-se, analogicamente, a NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, para 
fins de pagamento da gratificação, considerando que é um direito do trabalhador 
previsto na Constituição Federal.

Pugnou pela reforma da Sentença para que todos os pedidos fossem julgados 
procedentes, nodatamente o de insalubridade à base de 20% incidentes em todas as 
verbas.

Não houve apresentação de contra-razões, fl. 322.

Desnecessária a ouvida da Procuradoria Geral de Justiça, pela ausência de 
interesse público.

É o Relatório.

A Apelante exerce as funções de Agente Comunitário  de Saúde junto ao 
Apelado desde maio de 2007, segundo o contracheque apresentado no processo, f. 
11.

1.Laudo pericial pertencente a Reclamação Trabalhista n. 009.2300.51.2009.5.13.0010



O vínculo funcional inicial era o estabelecido no art. 37, IX, da Constituição 
Federal2.

A Sentença declarou nulo o contrato de trabalho, aplicando a Súmula 466 do 
Superior Tribunal de Justiça3 .

Contrato de trabalho nulo é aquele que descumpre formalidade prescrita em 
lei.

Na  presente  Ação  de  Cobrança  não  houve  por  quaisquer  das  partes 
questionamento a respeito da ilegalidade do vínculo funcional,  inexistindo razão 
para a declaração da nulidade do contrato de trabalho pelo Juízo, mesmo porque o 
elo de trabalho entre  a  Servidora-apelante e Município-apelado tem previsão na 
Constituição Federal, art. 37, IX4.

Com a vigência da Lei n. 188, de 12/05/2009, do Município de Casserengue, 
foi  alterado  o  vínculo  funcional  Jurídico-Administrativo  com  os  Agentes 
Comunitários  de Saúde para o  Celetista,  de modo que o pagamento das verbas 
pretendidas pela Autora/Apelante5 estão entre o período de maio/2007 a maio/2009, 
e dizem respeito ao desempenho de suas atividades empreendidas junto ao Apelado 
sob o regime Jurídico-Administrativo.

Com relação as verbas pleiteadas tem-se o seguinte:

No tocante ao adicional de insalubridade, não há indicação de legislação do 
Municipio Apelado específica que preveja o referido adicional, sendo incabível a 
aplicação  analógica  de  normas  celetistas  ou  de  outras  normas  jurídico-
administrativas  editadas  por  ente  federado  diverso,  sob  pena  de  violação  da 
autonomia  municipal,  discussão,  aliás,  sumulada  pelo  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba6. 

2.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:  

IX  -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo determinado para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

3“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado  
nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”

4Art. 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:

(…)

IX -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo determinado para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público;

5 Depósitos do FGTS, férias e  terço constitucional,  décimo terceiro salário,  indenização pela não  
inscrição no PIS e adicional de insalubridade.

6 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, não há como aproveitar uma perícia de outro processo, para fins de 
reconhecer nestes autos o direito ao adicional de insalubridade, sem a concordância 
do Município, para que não se viole a autonomia municipal.

Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por se tratar de verba 
celetista,  o pagamento à  Autora durante o período em que foi  contratada  sob o 
regime Jurídico-Administrativo é indevido, não tendo ela, por conseguinte, direito 
ao resgate pretendido.

Com  relação  a  indenização  pela  suposta  falta  de  cadastramento  no 
PIS/PASEP, como o Município comprovou a inscrição da Apelante, f. 27 e 100, a 
pretensão é descabida.

No tocante à conversão das férias em pecúnia, o STJ7 firmou o entendimento 
de  que  somente  é  possível  nos  casos  em que  houver  previsão  legal  específica 
editada pelo ente federado envolvido, ou quando o vínculo jurídico for rompido por 
aposentadoria, demissão, exoneração, etc., de modo a evitar o enriquecimento ilícito 
da Administração, ou quando existir prova de que o benefício constitucional, apesar 
de requerido, foi indevidamente indeferido.  

Como a Apelante não provou a ruptura do vínculo com o Município,  que 
não se confunde com a mudança de regime jurídico, é possível usufruir as férias não 
gozadas enquanto assim permanecer,  e se não as usufruir enquanto na atividade 
poderá requerê-las como pecúnia no ato de cessação do seu vínculo, na esteira da 
jurisprudência do STJ8, razão pela qual não faz jus ao pagamento pretendido neste 

7ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. [...] PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO 
GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER 
CONFERIDA QUANDO  EXPRESSAMENTE  PREVISTA NA LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL,  EM 
FACE DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJRS, Apelação Cível nº 
70008988016, Terceira Câmara Cível, Rel. Luiz Ari Azambuja Ramos, julgado em 26/08/2004).

8PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  ESTADUAL  EM  ATIVIDADE. 
LICENÇA-PRÊMIO.  DIREITO  DE  USUFRUIR  A  QUALQUER  TEMPO.  PRESCRIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  DIREITO  POTESTATIVO  NÃO  EXERCIDO.  AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO.  I  -  Conforme  entendimento  desta  Corte,  a  prescrição  do  direito  de  pleitear 
indenizações referentes a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria. 
Conseqüentemente,  enquanto  mantida  a  relação  com  a  Administração,  o  servidor  público  poderá 
usufruir  do  gozo  da  licença-prêmio  a  qualquer  tempo.  II  -  A lei  outorga  ao  servidor  público  que 
adimpliu os  requisitos  da licença-prêmio,  um direito  potestativo,  sendo certo que  não  há  como se 
cogitar em prescrição, se este direito não foi exercido. III - Agravo interno desprovido (STJ, AgRg no 
REsp 872.358/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 05/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 
372).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  PRESCRIÇÃO. 
PRECEDENTES.  TEMA NÃO VENTILADO  NA INSTÂNCIA A QUO.  INADMISSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. […] II - O Superior Tribunal 
de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear  
a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las. 
III - Agravo interno desprovido (STJ, AgRg no Ag 515.611/BA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 
Turma, julgado em 18/12/2003, DJ 25/02/2004, p. 212).

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECADÊNCIA.  INEXISTÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOMENTE COM RELAÇÃO AO 
PERÍODO AQUISITIVO DE 2002. DIREITO DE GOZO. ART. 77 DA LEI Nº 8.112/90. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.[...] 3. A melhor exegese do art. 77 da Lei nº 8.112/90 é no sentido 
de que o acúmulo de mais de dois períodos de férias não gozadas pelo servidor não implica na perda do 
direito, notadamente se se levar em conta que esse dispositivo tem por objetivo resguardar a saúde do  
servidor. 4. Ordem parcialmente concedida (STJ, MS 13.391/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 



momento.

Sendo a  ora  Apelante  funcionária  pública  municipal  em atividade  e  não 
tendo gozado férias relativas aos períodos de 2007 a 2009, não há prescrição da 
pretensão à utilização das referidas férias, que ainda podem ser concedidas pela 
Administração, uma vez reconhecido o direito.

Com relação ao 13º salário, o art. 39, §3°, da Constituição Federal o garantiu 
a todos os servidores públicos, sem distinção da natureza do seu vínculo jurídico.

O Município não apresentou prova de que adimpliu o décimo terceiro salário 
durante  a  relação  contratual  regida  pelo  vínculo  jurídico-administrativo,  não  se 
desincumbindo do  ônus da prova que incumbe ao réu quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor9.

A ação foi ajuizada em 21/08/2009, f. 02, e  não havendo rubrica atingida 
pela prescrição quinquenal (a relação jurídica se iniciou em 05/2007), o Apelado há 
de ser condenado ao pagamento das gratificações natalinas do mês de maio 2007 até 
maio de 2009, quando passou a viger Lei n. 188/2009.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para 
reformar a  Sentença,  julgando  parcialmente  procedente  o  pedido  exordial, 
limitando  a  condenação  do  Apelado  ao  pagamento,  nos  termos  da  lei, da 
gratificação natalina correspondente ao período  de maio de 2007 a maio de 
2009, condenando a Autora ao pagamento integral das custas processuais e de 
honorários  advocatícios  fixado  em  10% sobre  o  valor  da  causa,  por  ter  o 
Apelado sucumbido em parte mínima do pedido, art. 21, parágrafo único, do 
CPC, observado o art. 12, da Lei Federal n. 1.060/50.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Moura, Terceira Seção, julgado em 27/04/2011, DJe 30/05/2011).

9. Art. 333, II, do Código de Processo Civil. “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.”


