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PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
ACOLHIMENTO.

–  A cobrança de eventuais verbas devidas a servidores
públicos,  inclusive  quantias  relativas  ao  Fundo  de
Garantia  Por  Tempo  de  Serviço,  submetem-se  à
prescrição quinquenal.

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  LEI
MUNICIPAL  REGULANDO  O  PAGAMENTO  DA
VERBA  À  CATEGORIA.  VINCULAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO.  ENTENDIMENTO  UNÍSSONO  NA
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CORTE PARAIBANA. SÚMULA 42 DO TJ/PB.  FÉRIAS
ACRESCIDAS  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL E  13º
SALÁRIOS  DO  PERÍODO  NÃO  PRESCRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
VERBAS DEVIDAS. PROVIMENTO PARCIAL. 

– A Administração Pública está vinculada ao princípio
da legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o
que a lei autoriza.

– 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.

Súmula 42 do TJ/PB:  “ 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” 

– Não comprovado o adimplemento de verbas salariais
retidas  pelo  Município,  este  deve  ser  compelido  ao
pagamento, quando não são opostos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos ao direito da autora.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  acolher  a
prejudicial de prescrição e dar provimento parcial ao recurso apelatório. 

R E L A T Ó R I O .
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Trata-se  de  Apelação  Cível, interposta  por  Marlene
Mendonça Nascimento, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa (fls. 77/80) que, nos autos da
“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER”
intentada  em  desfavor  do  referido  Município,  julgou  improcedentes  os
pedidos exordiais, por entender que a autora não comprovou a prestação de
serviços como agente comunitária de saúde.

Em  suas  razões,  fls.  82/92,  a  apelante  requer  o
provimento do recurso, a fim de acolher os pedidos formulados na exordial:
assinatura da carteira de trabalho; depósitos a título de FGTS; indenização
compensatória pelo não cadastramento e não recolhimento ao programa do
“PIS”; adicional de insalubridade; Férias, acrescidas do terço constitucional;
13º salários.

Nas  contrarrazões,  fls.  95/101-v,  o  ente  argui  a
prejudicial  de  prescrição  quinquenal.  Meritoriamente,  pugna  pelo
desprovimento da insurgência.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
107/109.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

1 – Do direito intertemporal.

Inicialmente,  é  preciso  ressaltar  que a  admissibilidade
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recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente à época da publicação da decisão recorrida, fl. 80-v, conforme já se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de

admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.”

Do mesmo modo,  as questões processuais do período
em que o feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como
referência aquele diploma.

2 – Da prejudicial de prescrição.

Estão  prescritas  eventuais  verbas  vencidas  antes  do
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inclusive as relativas ao FGTS,
pois,  recentemente,  em  sede  de  repercussão  geral,  o  Supremo  Tribunal
Federal  superou  o  entendimento  acerca  da  prescrição  trintenária  na
cobrança do FGTS.

Vejamos:

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  8.036/1990  e  55  do  Regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo

Decreto  99.684/1990.  Segurança  jurídica.  Necessidade  de

modulação  dos  efeitos  da  decisão.  Art.  27  da  Lei  9.868/1999.

Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso
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extraordinário  a  que  se  nega  provimento.  (STF  –  Plenário  –

Repercussão  Geral  –  ARE  nº  709.212  –  Relator:  Min.  Gilmar

Mendes. Pub. Dje em 19/02/2015) (destaquei)

Assim, acolho a prejudicial de prescrição para declarar
prescritas eventuais verbas vencidas antes de 13/07/2007, tendo em vista
que o ajuizamento da ação ocorrera em 13/07/2012.

3 – Do pedido de assinatura da carteira de de trabalho,
depósitos  a  título  de  FGTS  e  indenização  compensatória  pelo  não
cadastramento e não recolhimento ao programa do “PIS”.

Verifica-se  que  a  autora/apelante  foi  contratada
temporariamente  no  ano  de  2003  para  exercer  a  função  de  Agente
Comunitária de Saúde, tendo em vista sua aprovação no “teste seletivo para o
Programa  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  do  Programa  Saúde  da  Família
(PSF)”, permanecendo temporariamente na referida função, consoante aduz
(fl. 03), até outubro de 2004, quando em decorrência de regular aprovação
em certame passou a exercer a “titularidade da função”.

Pois bem.

Primordialmente,  vale  frisar  que  o  art.  37,  §2º,  da
Constituição Federal, aduz que “a não observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável,
nos termos da lei.". Ademais, os incisos I e II do mesmo artigo estão assim
dispostos:

“I  -  os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim

como aos estrangeiros, na forma da lei; 

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
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emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para

cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração;”

Assim  considerando,  basta  uma  simples  leitura  das
regras para se chegar à conclusão de que as contratações sem a presença de
concurso público são eivadas de nulidade. No entanto, insta destacar que,
em sede de prestação de serviços, não se exige a aprovação em concurso
para  a  sua  celebração.  Na verdade,  nesses  casos,  é  obrigatória  apenas  a
observância  da  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público
para ensejar essa relação negocial, sendo conferido à Administração Pública
o poder discricionário de contratar temporariamente, ante a sua necessidade
e conveniência, não se aplicando as regras dispostas na Consolidação das
Leis Trabalhistas, nos termos da previsão constitucional.

Como no caso em apreço não estamos diante de contrato
nulo,  nem  de  natureza  trabalhista,  haja  vista  que  a  recorrente,
primeiramente, submeteu-se, a regular “teste” seletivo para exercer a função
temporária  de  agente  comunitária  de  saúde  e  depois  regular  concurso
público para tomar posse no cargo,  não há que se falar em assinatura da
carteira de trabalho, em depósitos de FGTS e muito menos indenização
compensatória pelo não cadastramento e não recolhimento do “PIS”.

Mutatis mutandis, destaco precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C

PEDIDO DE DANOS MORAIS.  AGENTE COMUNITÁRIA DE

SAÚDE.  AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO OU

PROCESSO  SELETIVO.  CONTRATO  NULO.  DIREITO  AO

DEPÓSITO DO FGTS.  PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE

DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  DANO  MORAL.

IMPOSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Consoante

entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, dado em

repercussão geral (RE 705.140 - RS), são nulas as contratações sem
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a  observância  das  normas  referentes  à  indispensabilidade  da

prévia aprovação em concurso público, não ensejando quaisquer

efeitos  jurídicos  válidos,  a  não  ser  o  direito  à  percepção  dos

salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos

depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00012788720138150551,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

Ricardo Vital de Almeida, j. em 13-10-2016)

4 – Adicional de insalubridade.

O ente não pode ser condenado a implantar adicional
de  insalubridade  ou  pagar  retroativamente  quaisquer  quantias  a  esse
título, em razão da inexistência de regulamentação específica dessa verba
remuneratória  em relação  aos  agentes  comunitários  de  saúde no  âmbito
municipal.

A administração pública obedece em todos os seus atos,
ao  princípio  da  legalidade.  Segundo  Hely  Lopes  Meirelles,  in  Direito
Administrativo  Brasileiro,  Malheiros  Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o
administrador está em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da
lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de
praticar  ato  inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,
conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei.” 

A esse  respeito,  este  egrégio  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.

INSURGÊNCIA  CONTRA  DECISÃO  QUE  NEGOU

SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.

AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  REGIME  JURÍDICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095133-72.2012.815.2001                                                                                                        7



ESTATUTÁRIO.  PRETENSÃO  AO  ADICIONAL  DE

INSALUBRIDADE. DIREITOS SOCIAIS. ART. 7º C/C O ART. 39, §

3º,  CF/88.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL.  LEI

LOCAL. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 42 DO TJPB. EXISTÊNCIA.

NÃO  COMPROVAÇÃO.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA

LEGALIDADE.  ART.  37,  CAPUT,  CF/88.  PAGAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 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¿. (art. 39, §3º., cf/88).  Para o Supremo

Tribunal  Federal,  como  não  há  na  Constituição  da  República

preceito que determine expressamente o pagamento de adicional

de insalubridade a servidores públicos civis, este só poderá ser

concedido se houver previsão em Lei. Conforme a 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. Correta a decisão que negou seguimento ao recurso de

apelação,  pois  não  havendo previsão  expressa  na  Carta  Magna

nem  comprovada  a  existência  de  Lei  regulamentadora  no

município de cajazeiras quanto ao direito do servidor municipal,

agente  comunitário  de  saúde,  à  percepção  do  adicional  de

insalubridade, essa possibilidade encontra óbice no princípio da

legalidade  administrativa  (art.  37,  caput,  CF/88).  (TJPB;  AgRg

0001907-02.2009.815.0131;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;

Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha Ramos;  DJPB  03/03/2015;

Pág. 13) 

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

Embargos  infringentes.  Apelação.  Acórdão.  Sentença  reformada.

Agente  comunitário  de  saúde  municipal.  Adicional  de

insalubridade.  Pretensão desacolhida no primeiro  e  acolhida no

segundo grau. Aplicação analógica das normas celetistas. Omissão

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095133-72.2012.815.2001                                                                                                        8



desse  benefício  na  legislação  do  município.  Voto  vencido.

Necessidade de previsão na legislação municipalista. Prevalência

do  entendimento  do  voto  vencido.  Afronta  ao  princípio  da

legalidade  (CF,  art.  37,  caput).  Precedentes  dos  tribunais

superiores  e  desta  corte  de  justiça.  Posterior  uniformização  de

matéria neste tribunal  Súmula nº 42. Acolhimento dos embargos.

Afronta o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) à decisão que,

na  omissão  da  legislação  municipal  sobre  o  adicional  de

insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde,  aplica,  por

analogia, norma celetista, concedendo o benefício. Em ratificação à

observância  do  princípio  da  legalidade  (CF  art.  37,  caput)  este

tribunal  no  incidente  de  uniformização  de  jurisprudência,

processo  nº  2000622-03.2013.815.0000,  julgando-o  procedente,

editou  a  Súmula  nº42  de  verbete  seguinte:  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. (TJPB;  EI  2002662-

55.2013.815.0000;  Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Des.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 21/10/2014; Pág. 13

No mesmo sentido, a Corte Superior: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  LITISPENDÊNCIA.

NÃO  OCORRÊNCIA.  TRÍPLICE  IDENTIDADE  NÃO

CONFIGURADA.  GRATIFICAÇÃO  PELA PARTICIPAÇÃO  NA

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

ART.  165 DA LEI  MUNICIPAL Nº  258/82,  REGULAMENTADO

PELO  DECRETO  MUNICIPAL  Nº  1.504/87,  NORMA  DE

CARÁTER SECUNDÁRIO, QUE NÃO EXTRAPOLOU. O PODER

REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, INCISO XVI, DA

CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INAPLICÁVEL.  OFENSA  AO

PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.

INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA
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LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 301, § 2º, do

Código de Processo Civil,  há litispendência quando verificada a

reprodução  de  ação  anteriormente  ajuizada,  especificamente

quando configurada a tríplice identidade entre as ações: mesmas

partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos. Precedentes. 2. O

Decreto, expedido com finalidade de regulamentar a Lei, não pode

inovar  na  ordem  jurídica,  dispondo  de  modo  contrário  ao  que

determina  a  norma  que  lhe  é  hierarquicamente  superior.  3.  O

Decreto Municipal nº 1.504/87,  ao limitar a 10% (dez por cento)

sobre  os  vencimentos  dos  servidores  o  valor  da  gratificação

decorrente da participação na Comissão Permanente de Inquérito

Administrativo,  não  extrapolou  as  balizas  insculpidas  na  Lei

Municipal nº 258/82 que, nesse ponto específico, tinha por escopo

regulamentar.  4.  A  participação  nas  reuniões  da  Comissão

Permanente de Inquérito Administrativo não possui natureza de

"serviço extraordinário", apto a garantir o direito previsto no art.

7º, inciso XVI, da Constituição Federal, qual seja, o pagamento de

remuneração,  no mínimo,  50% (cinquenta  por cento)  superior  à

normal. 5. O princípio da irredutibilidade de vencimentos somente

se  estende  ao  vencimento  e  às  vantagens  permanentes  que

integram  a  remuneração  do  servidor,  e,  sendo  a  gratificação

relativa  à  participação  na  Comissão  Permanente  de  Inquérito

Administrativo  verba  de  natureza  transitória,  não  é  preservada

pela citada garantia constitucional.  6.  A Administração,  por ser

submissa  ao  princípio  da  legalidade,  não  pode  levar  a  termo

interpretação extensiva ou restritiva de direitos,  quando a  Lei

assim não o dispuser de forma expressa. 7. Recurso ordinário em

mandado de segurança conhecido e parcialmente provido.  (STJ;

RMS 31.029;  Proc.  2009/0234785-8;  RJ;  Quinta  Turma;  Relª  Minª

Laurita Vaz; Julg. 06/12/2011; DJE 19/12/2011)

5  –  Férias,  acrescidas  do  terço  constitucional, e  13º
salários do período não prescrito.
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É cediço que cabe à edilidade, em se tratando de relação
de trabalho,  provar os fatos impeditivos,  modificativos  ou extintivos  dos
direitos pleiteados pelos servidores. 

In casu, tratando-se de pedido de pagamento de verbas
salariais devidas (13º salário e terço constitucional de férias), não há que se
atribuir à servidora o ônus de comprovar a falta de pagamento, sendo-lhe
suficiente demonstrar o seu vínculo junto ao Município, o que fez através do
documento de fl. 18. 

Repiso, pois, que cabia ao Ente Municipal, ao tentar se
eximir do pagamento das verbas pleiteadas, colacionar documentos hábeis,
comprovando a quitação do débito, ou fazer prova de que não teve acesso
aos documentos. E, consoante se atesta dos autos, isso não ocorreu. 

Nesta ordem de ideias, as verbas concernentes aos 13º
salários  e  férias  acrescidas  do  terço  constitucional,  não  prescritas,  são
realmente devidas à servidora, devendo as verbas salariais serem pagas pelo
Ente  Municipal,  por  não  ter  este  trazido  aos  autos  prova  suficiente  a
contrariar os argumentos de não adimplemento.

Por fim, não há que se falar em qualquer pagamento de
forma dobrada, ante a ausência de previsão legal a possibilitar essa medida
em face da Fazenda Pública.

6 – Dispositivo.

Com  essas  considerações,  acolhida  a  preliminar  de
prescrição  quinquenal,  dou  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  apelo para
condenar  o  Município  de  João  Pessoa  a  pagar  a  autora  as  férias  (com
respectivos  terços  constitucionais)  e  décimos  terceiros  salários,  tudo
observando  o  período  não  prescrito.  Tendo  em  vista  a  sucumbência
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recíproca, condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo  em  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  ficando  a  exigibilidade
suspensa  em  relação  à  autora,  tendo  em  vista  a  gratuidade  judiciária
deferida à fl. 20.

É como voto.

Presidu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 06 de dezembro de 2016,
conforme Certidão do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria das  Graças
Morais Guedes (relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o
Exmo.  Des.  José Aurélio da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo Dr.  Alcides
Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em 07 de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
    R E L A T O R A    

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095133-72.2012.815.2001                                                                                                        12


