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APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE.  GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE.
CARÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO.  FÉRIAS  E
DÉCIMO  TERCEIRO.  APRESENTAÇÃO  DAS
FICHAS  FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II,
DO  CPC.  NÃO  COMPROVAÇÃO,  PELO
MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DOS  VALORES
PLEITEADOS.  PASEP.  COMPROVAÇÃO  DO
CADASTRAMENTO.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- “O pagamento do Adicional  de Insalubridade aos
Agentes de Saúde submetidos ao vínculo jurídico-
administrativo,  depende de lei  regulamentadora do
ente ao qual pertencer.” Incidente de Uniformização
de  Jurisprudência  nº  2000622-03.2013.815.0000.
Publicado no Diário da Justiça de 19/03/2014. 

-  É direito líquido e certo de todo servidor público,
ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo
exercício do cargo desempenhado, nos termos do
artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção
injustificada.
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- O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar
os salários dos seus servidores, incluindo o décimo
terceiro  salário,  as  férias  não  gozadas  e  o  terço
constitucional  de  férias,  é  obrigado  a  fazê-lo,
evitando prejuízos irreparáveis àqueles, por se tratar
de verba de natureza alimentar.

-  A ficha financeira, por si só, não é o bastante para
a  devida  comprovação  do  pagamento,  porquanto
representa  mero  lançamento  unilateral  de
informações  nos  assentamentos  funcionais  do
servidor.”  (TJPB; APL  0005246-  38.2009.815.0011;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
19/12/2014; Pág. 31) (TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00009352520128150261,  -  Não
possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ
E BENEVIDES , j. em 26-01-2015).

     Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE O  APELO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 415.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria do Livramento

Ferreira Bezerra contra a sentença (fls. 373/375) proferida pelo Juízo da Vara

Única  da  Comarca  de  Solânea, nos autos da Reclamação  Trabalhista

promovida pela  Recorrente  contra  o  Município  de  Solânea,  que  julgou

improcedente o pedido formulado na presente ação em todos os seus termos.

Irresignada, a Apelante alegou, às fls. 380/385, que faz “jus”, ao

recebimento do adicional de insalubridade, à base de 20%, ante a sua função

exigir contato com agentes agressores a sua saúde, mais reflexos nas demais

verbas pleiteadas, quais sejam: 13º salário, férias acrescidas de um terço, e

que o Município seja condenado ainda ao pagamento dos 13º salários, férias

acrescidas  de  um  terço  e  indenização  compensatória  pela  mão

inscrição/recolhimento  do  PIS/PASEP.  Por  fim,  pugnou pela reforma do

decisum, com o consequente provimento do apelo. 
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Contrarrazões às fls. 390/399.

A Procuradoria de Justiça,  às  fls.407/411, opinou pelo

provimento parcial do Recurso Apelatório.

É o relatório.

VOTO

A  Apelante  é  servidora  pública  do  Município  de  Solânea,

exercendo suas funções como Agente Comunitária de Saúde desde 01 agosto

de 2007, embora afirme, na inicial, que ingressou nos quadros do Município em

1994.

O debate inicial cinge-se à averiguação da existência de direito

ao pagamento do adicional de insalubridade.

É consabido que a Administração Pública deve obedecer, 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 Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da

Administração, que não pode agir sem previsão legal.

In casu, não restou comprovada a existência de lei específica

e, portanto, não há previsão, nem definição dos graus e dos percentuais que

permitam a concessão do adicional de insalubridade à  Apelante,

desobrigando o Município do pagamento.

Nesse sentido,  o  Tribunal  de Justiça da Paraíba pacificou o
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entendimento:

“O pagamento do Adicional de Insalubridade aos Agentes
de Saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo,
depende  de  lei   regulamentadora  do  ente  ao  qual
pertencer.” Incidente de Uniformização de Jurisprudência
nº  2000622-03.2013.815.0000.  Publicado  no  Diário  da
Justiça de 19/03/2014. 

Assim, inexistindo Lei específica, não há que se falar em direito

ao recebimento da gratificação postulada.

Passaremos a análise  das verbas salariais especificadas pela

Autora  na peça inaugural, quais sejam:  décimo  terceiro  salário,  férias  não

gozadas e terço constitucional de férias do período.

Importante  ressaltar  que,  embora  a  Apelante  não  tenha

especificado,  no pedido,  quais são os períodos aquisitivos das férias e dos

décimos terceiros que pretende receber, extrai-se dos fundamentos da inicial

que ela tem como causa de pedir todo o período laborado, pelo que rejeito a

alegação de inépcia da Exordial.

Como se sabe, é direito líquido e certo de todo servidor público,

ativo ou inativo, perceber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado,

nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal

qualquer tipo de retenção injustificada. 

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos

trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar,

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Em caso de retenção indevida, a Quarta Câmara Cível deste

Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Antônio de

Pádua Lima Montenegro, assim já se posicionou:
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“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Salário retido
injustificadamente. Obrigação impostergável do Poder
Público. Mandado de Segurança. Prestação atual.
Concessão. Remessa Oficial e Apelação Cível.
Desprovimento. Constitui direito líquido e certo de
todo servidor público receber os vencimentos que
lhes são devidos pelo exercício do cargo para o qual
foi nomeado. Atrasando, suspendendo ou retendo o
pagamento de tais verbas, sem motivos ponderáveis,
comete o Prefeito municipal, inquestionavelmente,
ato abusivo e ilegal, impondo-se conceder a segurança
à Ação Mandamental. O Mandado de Segurança alcança
as prestações atuais e futuras.”  (Remessa ‘Ex Officio’  e
Apelação Cível nº 2004.010689-5 –  Julgamento:
29/03/2005 – DJ: 05/04/2005). (Grifei)

O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários

dos seus servidores, incluindo o décimo terceiro salário, as férias não gozadas

e o terço constitucional de férias, é obrigado a fazê-lo evitando prejuízos

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Por outro lado, tratando-se de pagamento de salários, cabe ao

Réu comprovar que o fez correta e integralmente, pois, ao reverso, subtende-

se que não o efetuou na forma devida. 

Visando  comprovar  o  pagamento  dos  valores  pleiteados,  o

Município de Solânea fez a juntada de fichas financeiras (fls. 264/270), todavia,

tal documentação não é suficiente meio de prova da quitação. Vejamos:

REMESSA   OFICIAL   E   APELAÇÃO   CÍVEL   —
SENTENÇA  ILÍQUIDA  — CONHECIMENTO — AÇÃO
DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL —
TERÇO  DE  FÉRIAS  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —
IRRESIGNAÇÃO   —  ALEGAÇÃO  DE  PROVA  DO
PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHAS FINANCEIRAS —
DOCUMENTO INÁBIL — JUROS DE MORA — LEI Nº
11.960/2009 — PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E
PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.  —“O art.
333, II, CPC, estabelece ser ônus do réu a comprovação
quanto  a existência dos fatos impeditivos,  modificativos
ou extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira, por
si  só,  não  é  o  bastante  para  a  devida  comprovação
do  pagamento,  porquanto representa mero lançamento
unilateral  de informações nos assentamentos funcionais
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do  servidor.”  (TJPB; APL  0005246-  38.2009.815.0011;
Quarta  Câmara  Especializada Cível; Rel. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/12/2014; Pág. 31)
(TJPB  -ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009352520128150261,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 26-
01-2015) 

Sendo  assim,  o  Apelado  não  conseguiu  comprovar  o

pagamento  administrativo  dos  valores  requeridos,  ao  passo  que  a  ficha

financeira que instrui a contestação não induz presunção de pagamento.

Portanto, se a municipalidade não logrou êxito em derruir as

alegações do Autor, deve suportar tal ônus.

Por  fim,  no  que concerne à indenização compensatória  pelo

não cadastramento da Apelante no PASEP, de recolhimento obrigatório pela

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consoante o disposto nos arts.

239,  §  3.º,  da  Constituição  da  República  11  e  9.º,  I,  da  Lei  Federal  n.º

7.988/1990, e considerando o valor da remuneração da Apelante, fls. 16/18,

resta demonstrada sua inscrição, sob o n.º 19029835985, pelo que se presume

seu recolhimento, não lhe assistindo, portanto, direito a ser indenizada.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  DOU-LHE  PARCIAL

PROVIMENTO  PARA,  REFORMANDO  A  SENTENÇA,  JULGAR

PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  condenando  o  Município  de

Solânea ao pagamento dos terços de férias e dos décimos terceiros salários

devidos  à  Apelante  desde  01  de  agosto  de  2007,  respeitada  a  prescrição

quinquenal,  acrescidos de juros de mora computados desde a citação, com

base no índice  aplicado à  caderneta  de poupança,  bem como de correção

monetária  desde  cada  vencimento  mensal,  calculada  com  base  no  IPCA,

compensados os honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.
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Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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