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AGRAVO  INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL  - AÇÃO DE
COBRANÇA  – ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  –
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A REGULAMENTAR O
PAGAMENTO  DO  BENEFÍCIO  –  PREVISÃO  NO
DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2010 – POSSIBILIDADE DA
CONCESSÃO  APENAS  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI
REGULAMENTADORA  (LEI  MUNICIPAL  Nº.  777/2007) –
INTERPRETAÇÃO  A CONTRARIO  SENSU DA SÚMULA
42 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PERÍODO ANTERIOR À
VIGÊNCIA  DA  NORMA  REGULAMENTADORA  –
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DAS  NORMAS
TRABALHISTAS  –   IMPOSSIBILIDADE  –  PAGAMENTO
RESTRITO  AO  PERÍODO  EM  QUE  A  NORMA
INSTITUIDORA  OBTEVE  EFICÁCIA  PLENA
DECORRENTE  DA  REGULAMENTAÇÃO  PELA  LEI
POSTERIOR   –  VERBAS NÃO  CONCEDIDAS –
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  POR  MEIO  DE
FICHAS  FINANCEIRAS  –  POSSIBILIDADE  –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –MANUTENÇÃO DO
ENTENDIMENTO  ESPOSADO  NA  SENTENÇA  -
AUSÊNCIA  DE  ARGUMENTOS  NOVOS  CAPAZES  DE
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  JURÍDICOS
ADOTADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos  termos  da  Súmula  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.”
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Havendo lei regulamentadora do adicional de insalubridade
no  Município  a  que  é  vinculado  o  agente  comunitário  de
saúde,  não há que se falar,  no que concerne ao período
anterior à vigência da norma citada, em aplicação analógica
da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e
Emprego,  afastando-se  a  incidência  dos  arts.  4º  e  5º  da
LINDB  e  arts.  126  e  127  do  CPC,  porquanto,  na  seara
administrativa,  prevalece  a  irradiação  do  princípio  da
legalidade  (art.  37,  caput,  da  CF/88),  de  modo  que  a
Administração Pública tem sua atuação adstrita ao que a Lei
determina.

Segundo  o  STJ,  “as  fichas  financeiras  colacionadas  pela
Administração  constituem-se  provas  legítimas  para  a
comprovação do pagamento das parcelas devidas.”1

Ausentes novos argumentos aptos a alterar as conclusões
do julgado recorrido, o desprovimento do agravo interno se
impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto por  Dalvanira  de
Oliveira  contra a decisão monocrática de fls. 373/382, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada pelo agravante em face do Município de Guarabira/PB, deu
parcial provimento ao apelo interposto pelo autor/agravante, com fulcro no art.
557, 1º - A, do CPC/1973, tão somente, para que o Município promovido seja
condenado  ao  pagamento  de  indenização  pela  ausência  de  inscrição  e
depósito  do  PIS/PASEP,  no  período  compreendido  entre  19.05.2004  a
13.02.2008,  respeitada a prescrição quinquenal,  assim como para  corrigir  o
cálculo dos consectários legais.

Na sentença vergastada (fls. 305/317), o magistrado a quo julgou
parcialmente procedente o pedido,  para condenar o demandado a  “pagar  à
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, com a devida repercussão nos demais
títulos deferidos nos autos, mas com observância do período acima reportado;
[…] 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 […].” (fl. 316).

1STJ,  AgRg  no REsp 531.776/RS,  Rel.  Ministra  Marilza  Maynard  –  Desembargadora  convocada  do TJ/SE,  Sexta
Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014.
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Nas razões deste agravo interno (fls.   384/386-verso),  repetindo
os argumentos já esposados em seu Apelo, o agravante aduz que, estando os
ocupantes do seu cargo expostos a situações que põem a saúde em risco, a
edilidade não pode se furtar do pagamento do adicional de insalubridade em
razão de lacunas legislativas, podendo ser aplicada para o período anterior à
edição da lei  municipal,  por  analogia,  a  Norma Regulamentadora  nº  15  do
Ministério do Trabalho e demais normas federais atinentes à matéria.

Sobre  os  décimos  terceiros  salários  e  as  férias  acrescidas  do
terço constitucional, alega que “a apresentação de fichas financeiras não serve
para comprovar a rela quitação das verbas requeridas, pois tal documento é
um demonstrativo dos valores devidas à parte autora além de ser preenchido
pela edilidade ré.” (fl. 386).

Por  fim,  requer  que o  colegiado  se  manifeste  expressamente,
para  fins  de  prequestionamento,  sobre  a  aplicabilidade  dos  dispositivos
constitucionais (art. 7º, XXIII, VII, VIII e art. 170, caput ) e das normas federais
postas nos arts. 4º e 5º da LINDB e 126 e 127 do CPC-73, bem como das lei
municipais aplicáveis à espécie. 

VOTO

Insurge-se  o  agravante quanto ao  adicional  de  insalubridade,
defendendo a tese de que a ausência de norma específica no período anterior
ao ano de 2007 (ano de publicação da Lei Municipal nº. 777)  não pode ser
óbice ao reconhecimento do seu direito ao adicional de insalubridade. 

Nesse  ponto,  a  sentença  recorrida  condenou o  demandado  a
“pagar  à 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,  com  a  devida
repercussão nos demais títulos deferidos nos autos, mas com observância do
período acima reportado”. 

Mantendo o entendimento firmado na sentença de piso, a decisão
monocrática ora agravada,  expressou que “restando comprovado nos autos
que existe Lei específica, instituída pelo Município/promovido, regulamentando
a concessão de adicional de insalubridade para os servidores que exercem as
atividades do autor, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento
das verbas não quitadas a partir do início da vigência da norma, repeitada a
prescrição quinquenal.” (fl. 373-v).

Desse  modo,  o  magistrado  sentenciante  julgou  tal  pleito
procedente,  por  entender que  existe  lei  específica regulamentando  a
concessão do adicional  de insalubridade no Município  de Guarabira  para o
cargo  do promovente,  requisito  que  considerou  indispensável  para  o
deferimento do benefício almejado,   contudo, tão somente a partir do ano de  
2007.
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Não merece reparos a conclusão a que chegou o magistrado de
primeiro  grau  ao consignar no  decisum  que  “no  caso  do  Município  de
Guarabira/PB, que instituiu o Regime Jurídico Único, por meio da Lei Municipal
n. 372/97, o adicional para as atividades consideradas penosas, insalubres ou
perigosas,  previsto  no  art.  51,  X,  da  Lei  Orgânica  Municipal,  dependia  de
regulamentação por norma local – que disciplinasse, dentre outras questões,
as atividades abrangidas pelo adicional e o percentual de incidência deste, ou,
ainda, delegasse a aplicação integral ou parcial aos servidores municipais das
normas  regulamentadoras  oriundas  do  Ministério  do  Trabalho  –,  fato  que
somente ocorreu,  para os agentes comunitários de saúde,  por meio da Lei
Municipal n. 774/07, posteriormente renumerada para a LM n. 777/07, vigente
a partir de 21 de dezembro de 2007, data da sua publicação” (fl. 312).

É importante  registrar  que  a autora é  servidora pública
estatutária,  regime jurídico no qual  a concessão de benefícios depende de
expressa previsão legal  em atenção ao princípio constitucional-administrativo
da legalidade, conforme ensina o professor Edmir Araújo Netto, em sua obra
“Curso de Direito Administrativo”, in verbis:

“O regime estatutário significa, basicamente, que, ao tomar
posse  (aceitação)  e  entrar  em exercício  (incorporação),  o
funcionário  público  nomeado  já  encontra  uma  situação
jurídica  previamente  definida,  que  focaliza  seus  direitos,
deveres,  condições  de  trabalho,  normas  disciplinares,
vencimentos, vantagens, enfim, um completo regime jurídico
assim estatuído (...) por lei, e que, a não ser dessa forma,
não  pode  ser  modificado  nem  com  a  concordância  da
Administração e do funcionário, pois são normas de ordem
pública, não derrogáveis”2. (Grifei).

Em relação ao adicional de insalubridade, é imprescindível para a
sua concessão que o respectivo ato normativo estabeleça quais atividades são
consideradas insalubres e seus respectivos percentuais, já que não cabe ao
Poder Judiciário se imiscuir na função do legislador ou do administrador, para
definir se a atividade é insalubre e em que percentual deve ser pago o adicional
pleiteado.   

Considerando-se,  pois,  que,  conforme  asseverado  pelo  juiz
sentenciante,  a  legislação  local  apenas  regulamentou  o  adicional  de
insalubridade no ano de 2007,  resta  viável  o  deferimento  do pleito,  porque
amparado no princípio da legalidade, tão somente a partir da data da vigência
da norma jurídica em questão (21/12/2007).

Tal entendimento encontra-se sumulado neste Egrégio Tribunal,
in verbis: 

Súmula 42/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.

2ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 258.
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Ademais,  não  merece  guarida  a  alegação no  sentido  que  as
fichas financeiras não servem para atestar o efetivo pagamento das verbas
nela  mencionadas,  porquanto  tal  documento  constitui-se  meio  idôneo  a
comprovar a quitação das parcelas remuneratórias.

Nesse sentido, proclama a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  e  Reexame
Necessário  -  Ação  de  cobrança  -  Servidor  público
municipal  -  Exoneração -  Pretensão ao pagamento de
salário,  13º  salário e férias -  Procedência  na origem -
Irresignação -  Pagamento - Fato extintivo do direito do
autor - Ônus do réu (art. 333, II, do CPC) - Comprovação
de pagamento dos salários pleiteados e do 13º salário
dos anos de 2011 e 2012 - Ausência de prova quanto ao
adimplemento das demais verbas -  Provimento parcial.
- O Código de Processo Civil,  em seu art. 333, estabelece
que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.  -
Restando  demonstrado,  através  das  fichas  financeiras,  o
pagamento dos salários referentes aos meses de junho e
julho  de 2011,  e  de junho,  julho  e  agosto  de 2012,  bem
como, do 13º salário  dos anos de 2011 e 2012,  é de se
reformar  a  sentença  a  quo  neste  ponto,  afastando  a
condenação quanto a estas verbas. (…).3

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ADMINISTRATIVO.  PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO ATRASADO,
13º  SALÁRIO,  FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS. ÔNUS
DA EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II,  DO
CPC. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI QUANTO
AO PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS. REFORMA
DA SENTENÇA,  APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS
DE  MORA  E  A  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB. ART. 557, DO
CPC,  E  SÚMULA  253,  STJ.  ART.  557  do  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E SEGUIMENTO
NEGADO À APELAÇÃO. […] - Consoante a Jurisprudência
do  TJPB,  "A  ficha  financeira,  juntada  aos  autos  pela
municipalidade,  é  documento  apto  a  comprovar  o  efetivo
pagamento, ainda mais quando a parte contrária se mostra
inerte em demonstrar, através de simples extrato bancário,
que não recebeu tais quantias". [...]4

3TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002860320148150031, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 10-11-2014.
4TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005799820148150151, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. em 27-10-2015.
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Sobre o tema relativo à utilização de fichas financeiras como meio
de prova de quitação de verbas salariais, também se manifesta o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO
INEXISTENTE.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA
CELEBRADA  QUANDO  INEXISTENTE  DEMANDA
JUDICIAL  EM  CURSO  ENTRE  AS  PARTES
TRANSIGENTES.  PRESENÇA  DO  ADVOGADO  E
HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL.  DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO  DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO. ART. 332 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.  (…)  -  Consoante  o  entendimento
jurisprudencial  desta  Corte  Superior  as  fichas  financeiras
colacionadas  pela  Administração  constituem-se  provas
legítimas para a comprovação do pagamento das parcelas
devidas a título do reajuste de 28,86%, a teor do disposto no
art.  332  do  Código  de  Processo  Civil.  Agravo  regimental
desprovido.5 (grifei).

Portanto, considerando as fichas financeiras acostadas às fls. 49,
51,  55, 59,  63, 66 e 68, conclui-se como comprovado o pagamento do  13º
salário dos anos de 2004 a 2008, como bem salientou o Juiz primevo,  não
havendo que se falar em inclusão da referida verba na condenação.

Apesar de o agravante ter citado as férias acrescidas do terço
constitucional,  verifico  que  lhe  foi  concedido  o  direito  ao  recebimento  das
verbas não pagas a esse título no período de 19.05.2004 a 13.02.2008, não
havendo discussão sobre comprovação de quitação nesse ponto.

Registro,  a  título  de  complemento,  que  os  artigos  cujo
prequestionamento foi requerido neste recurso tiveram sua análise no bojo da
decisão agravada na medida exata  de sua importância  para  o  deslinde da
controvérsia, tanto os dispositivos de índole constitucional quanto as normas
infraconstitucionais (federais e municipais).

Destarte,  o  julgamento  monocrático,  ora  vergastado,  encontra
amparo nos princípios da celeridade e economia processuais e respaldo legal
no art. 557, 1º-A, CPC/1973, segundo o qual, se a decisão recorrida estiver em
manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao
recurso. 

Assim, nada há a reparar na decisão recorrida, a qual, apenas
parcialmente, proveu o Apelo e  acrescentou à condenação o pagamento de
indenização pela ausência de inscrição e depósito do PIS/PASEP, no período

5 STJ -  AgRg no REsp 531.776/RS,  Rel.  Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014.
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compreendido  entre  19.05.2004  a  13.02.2008,  respeitada  a  prescrição
quinquenal, assim como para corrigir o cálculo dos consectários legais.

      
Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo

interno.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
          RELATORA

G 6
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