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ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  PERCEPÇÃO
A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
PREVISTA  NA  LEI  MUNICIPAL  Nº  774/2007.
OBEDIÊNCIA AO  PRINCÍPIO  DA LEGALIDADE.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE
FEDERATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA  DE  CADASTRAMENTO  DO  PIS.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  REFORMA DO
DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO
DO  AUTOR.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL E DA APELAÇÃO DO PROMOVIDO.

-  Tendo  sido  estabelecido,  inicialmente,  o  vínculo
jurídico entre o servidor e a Administração, de forma
temporária,  isto é,  uma contratação de excepcional
interesse  público,  prevista  no  art.  37,  IX,  da
Constituição  Federal,  submetendo  o  trabalhador  a
um regime especial,  mas  ainda assim de natureza
administrativa, resta indevido o direito à percepção
do saldo de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e o recebimento de férias vencidas em dobro.

-  Tratando-se de ação de cobrança de remuneração
intentada por servidor público, opera a inversão do
onus probandi, cabendo  à  Administração  Pública
colacionar documentos hábeis capazes de modificar
ou  extinguir  o  direito  da  autora  de  receber  as
quantias pleiteadas na exordial.

      - De acordo com o entendimento sufragado no RE nº
570.908/RN, que teve repercussão geral reconhecida,
as  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional,  não
depende do efetivo gozo desse  direito,  tratando-se
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de  benefício  do  servidor  que  adere  ao  patrimônio
jurídico do servidor,  após  o transcurso do período
aquisitivo.

-  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
(Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000622-03.213.815.0000).

- Em razão da edilidade não ter efetuado a inscrição
do  servidor no  PIS,  no  período  devido,  estão
presentes os requisitos autorizadores para concessão
da  indenização  pelo  não  cadastramento  e
recolhimento do benefício.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao apelo manejado
pelo  autor  e  negar  provimento  à  remessa  oficial  e  à  apelação  interposta  pelo
Município de Guarabira.

O Município de  Guarabira  e Rangel Soares Xavier
ingressaram com APELAÇÕES, fls.  382/387 e fls.  388/394, respectivamente, contra
sentença,  fls.  368/380,  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de
Guarabira que,  nos  autos  da  Reclamação  Trabalhista  convertida  em Ação  de
Cobrança,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão exordial,  consignando  os
seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo procedente,  em parte,  a
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pretensão requerida  na inicial  e,  em consequência,
condeno  o  demandado a  pagar  ao  promovente  o
adicional  de  insalubridade,  no  percentual  de  15%
(quinze)  por cento,  sobre o seu vencimento básico,
por força do art. 3º, III, da LM n. 777/07, no período
de  21.12.2007  a  13.02.2008;  condeno,  ainda,  o
promovido a pagar ao autor o décimo terceiro salário
proporcional do ano 2008 (1/12 avos),  com base na
remuneração de dezembro de referido ano; condeno,
também, o  demandado a  pagar  ao  promovente os
terços de férias, integrais e proporcionais, na forma
acima  mencionada,  com  base  na  remuneração
vigente  no  mês  posterior  ao  do  término  de  cada
período aquisitivo, pois,  no encarte processual,  não
há  comprovação  que  referidas  férias  foram
usufruídas.
No  mais,  referidos  valores  ficam  acrescidos  de
compensação da mora e correção monetária na forma
do  art.  1º  –  F  da  Lei  n.  9.494/97,  com  redação
determinada  pela  Lei  n.  11.960/09,  a  partir  da
vigência  de  referida  modificação  legislativa.
Entretanto,  no  período  anterior  à  Lei  n.  11.960/09,
aplica-se apenas a correção monetária pelo INPC, a
contar do vencimento de cada parcela devida, uma
vez  que  a  citação  –  que  era  o  termo  inicial  para
incidência dos juros de mora antes da modificação do
art. 1º – F da Lei n. 9.494/97 pela Lei n. 11.960/97 –
somente ocorreu após a vigência de referida norma.
No caso  em apreço,  houve  sucumbência  recíproca.
Portanto, os honorários advocatícios – arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
– ficam compensados na forma do art. 21,  caput, do
CPC c/c a Súmula n. 306/STJ. De outro lado, também
ficam divididas as custas, mas com a isenção prevista
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no art. 12 da Lei n. 1.060/50, no que tange ao autor
(beneficiário da gratuidade processual),  e a isenção
disciplinada no art. 29 da Lei Estadual n. 5.672/92, em
relação à parte demandada (Faz. Pública Municipal).

Nas suas razões, o Município de Guarabira assevera
a  impossibilidade  de  indenizar  as  férias,  tendo  em  vista  a  legislação  municipal.
Outrossim, argumenta a ausência de requerimento administrativo e o efetivo gozo do
descanso anual remuneratório, razão pela qual o promovente não faz jus ao terço
constitucional.  Sustenta,  ainda,  não  ser  devido  o  adicional  de  insalubridade  em
virtude de inexistir norma regulamentadora da edilidade, disciplinando a percepção
de referida verba.  Por fim, pugna pelo provimento do apelo e,  por consequência,
improcedência da demanda.

 
Rangel Soares Xavier, por seu turno, alegou em suas

razões recursais, a possibilidade de percepção do adicional de insalubridade de todo
o  período  laborado,  sob  o  fundamento  de  aplicação  analógica  da  Norma
Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego aliada ao art. 7º, XXII;
e  a  Lei  Municipal  nº  777/07. Ademais,  expõe  o  direito  ao  recebimento  das
gratificações natalinas e das férias, acrescidas do respectivo terço, por serem direitos
assegurados  constitucionalmente.  Aduz,  também,  ser  devida  a  indenização
compensatória pelo não cadastramento do PIS/PASEP. Ao final, requer que a correção
monetária  seja  feita  com  base  no  INPC  e  os  juros  moratórios  pelos  índices  da
caderneta de poupança, além do prequestionamento da matéria.

 
Contrarrazões  ofertadas  pelo  ente  municipal,  fls.

398/400, argumentando que o adicional de insalubridade não está mais inserido no
rol  dos  direitos  assegurados  aos  servidores  públicos  na  Constituição  Federal,
porquanto só a partir da Lei Municipal nº 846/09, o apelante fará jus a aludida verba.

A parte autora apresentou contrarrazões, fls. 399/405,
rebatendo  a  apelação  manejada  pela  edilidade  e  reiterando  as  alegações  de  seu
inconformismo. 
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A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  410/413,  opinou  pelo  prosseguimento  dos
recursos, sem manifestação de mérito.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos aportaram a essa Corte de Justiça,
tanto pela interposição dos Recursos Apelatórios interpostos pelo promovente e pelo
promovido,  quanto  em  razão  da  Remessa  Oficial,  os  quais  serão  analisados
conjuntamente, haja vista o exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

De início,  compulsando os autos, percebe-se que as
verbas  postuladas  pelo  autor  dizem  respeito  ao  período  de  10/11/2006,  fl.  28,  a
13/02/2008, ou seja, lapso compreendido entre sua contratação temporária e a data de
sua nomeação, por meio da portaria de fl. 18.

Ato contínuo, do acervo probatório, vislumbro que o
vínculo jurídico entre  o servidor e a Administração, deu-se, inicialmente, 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 direito à percepção do saldo de FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, o recebimento de férias vencidas em dobro, a assinatura na CTPS - Carteira
de Trabalho e Previdência Social e os respectivos recolhimentos previdenciários.

A propósito, confira o seguinte escólio desta Corte de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FGTS.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
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IMPOSSIBILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESPROVIMENTO  AOS  APELOS.  O  vínculo
mantido  com o município  decorrente  de  contrato
administrativo  de  serviço  temporário,  não  dá
direito  ao  pagamento  de  FGTS.  Pagamento  de
férias  em  dobro  é  indevido  já  que  não  encontra
guarida  na  CF  e  na  Lei  municipal  que  rege  o
contrato temporário/emergencial. Descabido o pleito
referente ao adicional de insalubridade, em razão da
ausência de comprovação das condições adversas de
trabalho,  assim  como,  ausente  a  previsão  legal.
Desprovimento  aos  recursos.  (TJPB;  Rec.
075.2010.003.548-6/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 06/05/2013; Pág. 9). – destaquei.

É  relevante  observar  a  possibilidade  do
desvirtuamento do contrato temporário contaminar o vínculo, porém, mesmo nestes
casos, não modificaria sua natureza. Assim, considerando o fato do promovente ter
sido admitido como temporário, sendo seu contrato de natureza administrativa, não
há que se falar em aplicação do regime celetista na hipótese, sendo, pois, indevidos o
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o percebimento das férias vencidas
em  dobro,  a  assinatura  na  CTPS  -  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  e
recolhimentos previdenciários.

Prosseguindo na análise recursal, percebe-se que as
gratificações  natalinas  dos  anos  de  2004  a  2007  foram  adimplidas  pelo  ente
municipal, consoante documentação de fls. 48, 50, 54, 58 e 62, porquanto é devido ao
demandante apenas o décimo terceiro proporcional do ano de 2008, correspondente
a 1/12 avos, conforme fixado na sentença.

Avançando no exame da matéria, tendo em vista a
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demonstração do vínculo existente entre o servidor e a Administração, o promovente
faz jus ao percebimento das férias integrais e proporcionais, acrescidas do respectivo
terço,  no  período  aquisitivo  compreendido  entre 10/11/2006  a  13/02/2008,  pois a
Edilidade  não  comprovou o  efetivo  adimplemento,  ônus  que  lhe  incumbia,  nos
termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 

Deveria  o  município,  ao  diligenciar  nos  seus
arquivos, encartar prova robusta e cabal, a fim de corroborar o efetivo gozo das férias
e a percepção do terço constitucional. E, como se verifica do caderno processual, isso
não ocorreu. 

Nesse  sentido,  destaco  julgado  perfilhado  na
jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO. SERVIDOR. SALÁRIO  RETIDO.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA VERBA
PLEITEADA.  INEXISTÊNCIA.  ÔNUS  DO
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO  ART. 333, II,  DO
CPC.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Cabe  ao
município  demonstrar  que  houve  o  efetivo
pagamento  de  seus  funcionários  ou,  então,  fazer
prova  de  que  não  houve  a  prestação  do  serviço,
porquanto,  tal  ônus  lhe  pertence,  não  se  podendo
exigir  que  o     servidor  faça     prova  negativa  do  
pagamento  pela  municipalidade.  (TJPB;  AC
032.2010.000801-3/001; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 12/04/2011; Pág. 6) - grifei.

De  mais  a  mais,  mesmo  estando  ausente
requerimento administrativo, é imperioso destacar que a Constituição Federal, em
seu  art.  39,  §  3º,  estende  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  público  os  direitos
constitucionais  assegurados no art.  7º,  dentre  os quais  o  direito  a  gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) excedente ao salário normal.
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Nesse  espeque,  é  o  entendimento  sumulado  desta
Corte julgadora a respeito do tema:

Súmula nº 31 - É direito do servidor público o gozo
de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal.

Outrossim,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em
julgamento  de  Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN ,  que  teve  repercussão
geral   reconhecida,  decidiu que o pagamento do terço constitucional de férias
não depende do efetivo gozo desse direito, cuja ementa transcrevo abaixo:

DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:
PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  DO  BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA
DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE
SUPREMO  TRIBUNAL.  RECURSO  AO  QUAL  SE
NEGA PROVIMENTO.  1.  O  direito  individual  às
férias  é  adquirido  após o  período de doze meses
trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional  independente  do  exercício  desse
direito.  2.  A ausência  de  previsão  legal  não  pode
restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço
constitucional  aos  servidores  exonerados de cargos
comissionados que não usufruíram férias. 3.  O não
pagamento do terço constitucional àquele que não
usufruiu  o  direito  de  férias  é  penalizá-lo  duas
vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito
ao  descanso,  cuja  finalidade  é  preservar  a  saúde
física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0000976-09.2010.815.0181                                                                                                                                              9      



lhe  o  direito  ao  acréscimo  financeiro  que  teria
recebido  se  tivesse  usufruído  das  férias  no
momento  correto. 4.  Recurso  extraordinário  não
provido.  (RE  570908,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN
LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/09/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG
11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-
04  PP-00872  RJTJRS v.  46,  n.  279,  2011,  p.  29-33)  -
negritei.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.
ACUMULADAS.  COMPROVAÇÃO  SUFICIENTE
NOS AUTOS. DIREITO PRETENDIDO COM SEDE
CONSTITUCIONAL.  FRUIÇÃO  OU
INDENIZAÇÃO.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto
contra acórdão que denegou a segurança em pleito
pela  fruição  do  direito  de  férias  acumuladas  por
servidor público estadual. O Tribunal considerou que
inexistia  comprovação  de  que  a  acumulação  de
períodos não fruídos ocorreu em razão do excesso de
serviço. 2.  Não há falar  em sucedâneo de ação de
cobrança, porquanto o que se pretende é o direito a
férias acumuladas,  se estas serão convertidas sem
pecúnia, tal é meramente a consequência lógica da
outorga  do  direito  pretendido.  Precedente:  MS
14681/DF,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Corte  Especial,
julgado  em  6.10.2010,  DJe  23.11.2010.3.  O  direito
postulado  encontra-se  comprovado,  porquanto  há
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parecer jurídico que consigna as férias acumuladas,
bem como informa que estas não foram fruídas em
razão do excesso de serviço (fls. 18-21). 4. O direito a
férias  encontra  sede  constitucional  no  art.  7º,
XVII,da  Carta  Magna,  e  não  pode  ser  negado  ao
servidor, por força do art. 39, § 3º; não tendo havido
o gozo no período correto, deve ele ser fruído ou
indenizado, em consonância com a jurisprudência
do  STF,  já  que  vedado  o  enriquecimento  ilícito:
AgRg  no  RE  537.090,  Rel.  Min.Gilmar  Mendes,
Segunda  Turma,  publicado  no  DJe  em  19.4.2011,
Ementvol 2.506-01, p. 88.; e AgRg no AI 768.313, Rel.
Min.  Eros  Grau,Segunda  Turma,  publicado  no  DJe
em 18.12.2009, Ement vol 2387-16, p.3.108, RT v. 99, n.
894,  2010,  p.  132-134,  LEXSTF v.  32,  n.  373,2010, p.
147-151.Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 36829
MS  2011/0311592-1,  Relator:  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  Data  de  Julgamento:  15/05/2012,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
21/05/2012) - destaquei.

Igualmente,  o  Pleno  desta  Corte  de  Justiça  já  se
manifestou acerca da temática abordada:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  VERBAS  SALARIAIS.  APELAÇÃO
CÍVEL 1.  TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS,
CONVERSÃO  DE  LICENÇA-PRÊMIO  NÃO
GOZADA  EM  PECÚNIA  E  SALÁRIO-FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUJEIÇÃO  DA
PERCEPÇÃO  DO  ADICIONAL  DE  FÉRIAS  AO
RESPECTIVO  GOZO.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO
ART. 557, §1°-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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PROVIMENTO PARCIAL. - As férias não podem ter
seu  gozo  sujeito  ao  requerimento  do  servidor,
porque se trata de garantia constitucional prevista no
inciso XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art. 42, §11,
todos da Constituição Federal, a ser observada pela
Administração,  nem  tampouco  o  pagamento  do
adicional está sujeito à comprovação do seu efetivo
gozo.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal.
APELAÇÃO  CÍVEL 2.  ADICIONAL POR  TEMPO
DE  SERVIÇO.  QUINQUÊNIO.  ALEGAÇÃO  DE
PAGAMENTO  EM  CONFORMIDADE  COM  A
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.  ART.
333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTES DESTA CORTE.  APLICAÇÃO  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  MESMO  DIPLOMA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DO
MUNICÍPIO. - Levando-se em conta que a alegação
de pagamento de verbas trabalhistas representa fato
extintivo  de  direito,  compete  ao  empregador
produzir  provas  capazes  de  elidir  a  presunção  de
veracidade  existente  em  favor  dos  servidores,  que
buscam  o  recebimento  das  verbas  salariais  não
pagas.  Inteligência  do  art.  333,  II  do  Código  de
Processo  Civil.  -  Não  logrando  êxito  a
municipalidade em comprovar a sua adimplência, é
de se considerar devido pagamento da verba salarial
a que faz jus a servidora. Precedentes desta Corte de
Justiça.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01820090028418001 -  Órgão (TRIBUNAL PLENO) -
Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO  PORTO  -  j.  em
23/04/2012).

Em diversas outras oportunidades,  acerca do tema
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referente ao percebimento do terço constitucional de férias, independentemente de
comprovação  de  requerimento  administrativo  ou  de  efetivo  gozo,  foi  seguido
idêntico posicionamento por esta Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:
AC e RO nº 024.2011.001290-3/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves da Silva; DJPB 12/09/2013; AC e RO nº 018.2010.000306-2/001; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB  10/09/2013;   RO  nº
018.2009.001962-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013.

Dessa forma,  mesmo na ausência  de  requerimento
administrativo  do  servidor,  as  férias,  acrescidas  do  respectivo  terço,  são  direitos,
constitucionalmente,  assegurados pela Carta Magna, porquanto havendo omissão,
por parte da Edilidade, em efetuar o seu pagamento, no momento oportuno, ou seja,
após o lapso de doze meses laborados, o adimplemento do referido direito é medida
que se impõe, para se evitar o locupletamento indevido da Administração Pública,
pois, caso contrário, ocasionaria dupla penalização  ao servidor, posto que lhe seria
negado a fruição das férias, a fim de preservar sua saúde, bem como o acréscimo
financeiro advindo da concessão do aludido benefício.

Com relação ao adicional de insalubridade,  verifica-
se que a aludida verba é uma vantagem pecuniária concedida pela Administração
aos servidores em razão das atividades desempenhadas em condições penosas ou
insalubres.

Nesse  diapasão,  a  Lei  Municipal  nº  774/2007,  fls.
19/20, prevê o adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde NO
Município de Guarabira, nas seguintes condições:

Art. 3º. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e
Agentes de Combate a Endemias (ACE) terão seus
trabalhos  compensados  com  remuneração  bruta
mensal equivalente ao somatório de:
(…)
III – adicional de insalubridade correspondente a
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15% (quinze por cento) sobre o salário-mínimo.  -
negritei.

Destarte,  analisando  o dispositivo  legal,  acima
reportado, denota-se que o servidor exerce o cargo de agente comunitário de saúde,
porquanto faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, no percentual de
15%  sobre  o  valor  do  salário-mínimo,  conforme  período  arbitrado  na  decisão
recorrida.

Nessa  senda,  verifica-se  que  foi atendido  o
pressuposto  autorizador  para  a  concessão  do  aludido  benefício,  haja  vista  a
existência de lei  específica regulamentadora,  do respectivo ente federativo para o
qual o promovente labora, em obediência ao princípio da legalidade.

Por outro quadrante, no meu sentir, entendo que a
percepção do adicional de insalubridade somente é devida a partir da edição da Lei
Municipal  nº  774/2007,  que  regulamentou  a  referida  verba no  Município  de
Guarabira.

Isso porque o autor está submetido a regime próprio
do Município  e  a  jurisprudência  pátria  é  uníssona ao  afirmar que as normas,  de
índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob a égide estatutária, bem como
as  regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem  usurpar  a
competência  do  ente  municipal,  razão  pela  qual  não  pode  ser  aplicada
analogicamente  a  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego.

Ademais, nada obstante houvesse previsão de direito
à  percepção  de  adicional  de  insalubridade na  Lei  Orgânica  Municipal,  referida
norma  seria de  eficácia  limitada,  porquanto  necessitaria de  regulamentação
específica,  estabelecendo quais  seriam as  atividades insalubres e  os percentuais  a
serem fixados, a fim de garantir a eficácia plena da norma e obedecer ao princípio da
legalidade, para que o direito postulado pudesse ser percebido, pois o Município de
Guarabira,  como ente federado,  possui  liberdade e  autonomia,  no âmbito de sua
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competência, para estabelecer e regulamentar direitos a seus servidores municipais,
diante do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna.

Cumpre, ainda,  mencionar que a previsão legal do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, mesmo
que não fosse norma de eficácia limitada, não se estenderia aos servidores públicos
estatutários, haja vista não restar compreendida no rol dos direitos sociais previstos
no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

Por  oportuno,  impende  consignar fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal tratando da temática abordada:

(…) 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
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,
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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  –  SERGIPE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  Relator(a):
Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:  21/02/2013)  -
grifei.

Diante desse panorama, insta registrar o julgamento
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-03.213.815.0000, deste
Sodalício,  publicado  em  05/05/2014,  no  Diário  da  Justiça,  que  restou  assim
consignado:

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. 

Logo,  o  adicional  de  insalubridade  é  devido  ao
servidor, apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 774/2007, que regulamentou a
percepção de aludido benefício,  no percentual de  15%, em razão da atividade do
agente comunitário de saúde ter sido considerada insalubre, não podendo retroagir,
sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

No que tange à indenização pelo não cadastramento
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no PIS, verifica-se, no caso concreto, a presença dos requisitos autorizadores, a fim de
indenizar  o demandante,  em razão  da  Edilidade não  ter  efetuado a  inscrição do
servidor no período devido, isto é, de 10/11/2006 a 13/02/2008.

Nesse sentido, colaciono os julgados a seguir:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
Agente comunitária de saúde. Pedido de obrigação
de  fazer  e  condenação  em  diversas  verbas.
Procedência  parcial.  Apelação  cível.  Preliminar  de
cerceamento  de  defesa.  Rejeição.  Mérito.
Recebimento,  também,  como  remessa  necessária.
Condenação  em  13º  salário  e  férias.  Prova  da
quitação.  Ônus  do  município.  Demonstração  do
pagamento  das  parcelas  em  alguns  períodos.
Adicional de insalubridade. Inexistência de Lei local
regulamentadora.  Entendimento  sumulado  do
tribunal.  Atividade  não  considerada  insalubre.
PASEP. Ausência de inscrição no momento oportuno.
Obrigação do poder público. Direito ao abono anual
previsto no art. 9º, da Lei nº 7.998/90. Manutenção da
sentença  quanto  a  esse  ponto.  Sucumbência
recíproca.  Configuração.  Provimento  parcial  do
apelo e do reexame obrigatório. Correção monetária
e  juros  de  mora.  Matérias  de  ordem  pública.
Possibilidade  de  retificação,  de  ofício.  Não
caracterização da reformatio in pejus. Não configura
cerceamento de defesa a sentença proferida após a
ocorrência da devida fase instrutória. Súmula nº 490
do STJ. 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.  Restando  demonstrado  o
pagamento  de  alguns  períodos  referentes  ao  13º
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salário e às férias, devem ser os mesmos afastados da
sentença  condenatória.  Súmula  nº  42  do  TJPB:  ¿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.  ¿  a
atividade desempenhada pelo agente comunitário de
saúde não o expõe, de forma permanente, a agentes
nocivos  à  saúde,  em  virtude  de  seu  caráter
eminentemente  preventivo.  Demonstrada  a  desídia
da municipalidade, ao inscrever a destempo, ou seja,
em período distinto da respectiva data de admissão,
servidor  no  programa  pis/pasep,  cabe  àquele
regularizar a situação cadastral, bem como arcar com
os valores não percebidos. Art. 21, do CPC. Se cada
litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão
recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre eles os honorários e as despesas.
A correção monetária e os juros de mora possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados
de  ofício,  sem  caracterizar  a  reformatio  in  pejus.
(TJPB;  Ap-RN  0002211-70.2012.815.0171;  Terceira
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Aurélio
da Cruz; DJPB 31/03/2015; Pág. 25).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  OFICIAL  E  RE-
CURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIO-
NAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PA-
TOS.  VANTAGEM INSTITUÍDA A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI Nº 3.927/2010.  IRRETROATIVI-
DADE  DO  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
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INSALUBRIDADE. BENESSE DEVIDA A PARTIR
DA EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. IN-
DENIZAÇÃO DO PIS/PASEP. PAGAMENTO DE-
VIDO. LEI MUNICIPAL Nº 3562/2007 QUE ESTA-
BELECE REGIME ESTATUTÁRIO. SÚPLICA APE-
LATÓRIA QUE RECHAÇA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM EM JULGAR VERBAS RELA-
TIVAS A PERÍODO ANTERIOR À LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  E  13º
SALÁRIOS.  VERBAS  DEVIDAS.  MUNICIPALI-
DADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COM-
PROVAR  O  PAGAMENTO  DE  TAIS  VERBAS.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  VERIFICADA.
PROCEDÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E PRO-
VIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA
OFICIAL. Por força da ausência de previsão norma-
tiva no art. 39, § 3º, da Constituição da República, os
agentes públicos não fazem jus, de forma automática,
ao adicional de insalubridade, mostrando-se necessá-
ria interposição legislativa para que essa garantia a
eles se estenda. In casu, a definição por Lei específica
somente ocorreu em 2011, com a entrada em vigor da
Lei nº 3.927/2010. Assim, apenas a partir da edição da
citada Lei local, deverá ser concedida a gratificação
de insalubridade à autora. No que diz respeito à in-
denização pela não inscrição da autora no PASEP
(programa de formação do patrimônio do servidor
público),  esta egrégia Câmara Cível já assentou o
entendimento de que o município possui a obriga-
ção de depositar  os valores referentes  ao referido
programa  em  benefício  do  servidor  público  que
presta  serviços a seu favor.  Se assim não ocorrer,
nasce para o servidor o direito ao recebimento da
indenização de forma proporcional ao período tra-
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balhado. Na espécie, a Lei municipal nº 3562/2007 é
expressa  no  sentido  de  que  os  cargos  públicos  de
agentes comunitários de saúde se submetem ao regi-
me jurídico estatutário. Portanto, reconhecida a com-
petência da justiça comum para o julgamento do fei-
to, resta improcedente a alegação do apelante acerca
do error in judicando da decisão combatida. O muni-
cípio não traz aos autos quaisquer documentos que
comprovem a percepção pela parte autora das verbas
pleiteadas  neste  feito,  devendo,  portanto,  adim-
pli-las, com vistas à vedação do enriquecimento ilíci-
to, princípio basilar do direito pátrio, a coibir quais-
quer vantagens ou acréscimo de bens em detrimento
de outrem, sem uma justa causa. Havendo sucum-
bência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser
recíproca e proporcionalmente distribuídos, na medi-
da da derrota de cada parte, conforme o disposto no
caput  do art.  21  do    CPC  . (TJPB;  Ap-RN  0005055-
78.2011.815.0251; Segunda Câmara Especializada Cí-
vel;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
DJPB 08/10/2014; Pág. 13) - negritei.

Quanto  ao  argumento  de  necessidade  de
prequestionamento  de  alguns  dispositivos  legais,  verifico  não  ser  o  momento
oportuno  para  se  requerer  o  prequestionamento  de  matérias,  pois  este requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionado ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil.

Por fim, a aplicação de juros de mora e da correção
monetária pelo Magistrado sentenciante não merece alteração, pois está de acordo
com a legislação correlata ao tema, qual seja a Lei nº 11.960/97.

Ademais, apenas a título de esclarecimento,  convém
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acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
merece reparo apenas no tocante aos aspectos relativos à conversão em pecúnia das
férias  não  gozadas,  de  forma  integral  e  proporcional,  no  período  aquisitivo  de
10/11/2006 a 13/02/2008,  bem  como o direito ao percebimento de  indenização pelo
não cadastramento no PIS, no mesmo intervalo de tempo supracitado.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO  DO AUTOR E  NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À
APELAÇÃO  INTENTADA  PELO  MUNICÍPIO  DE  GUARABIRA,  para  fins  de
reformar a sentença nos aspectos concernentes à conversão em pecúnia das férias não
gozadas e indenização pelo não cadastramento do servidor no PIS,  durante o lapso
temporal  de  10/11/2006  a  13/02/2008,  mantendo-se  os  demais  termos  da  decisão
recorrida, inclusive a sucumbência recíproca.

É como 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 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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