
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-14.2013.815.0051
Origem : 2ª Vara de São João do Rio do Peixe.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.
1º Apelante : Edicarlos Gomes Parnaíba.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva.
2º Apelante : Município de Santa Helena. 
Advogado : José Airton Gonçalves de Abrantes.
Apelado : Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL DO  AUTOR.  AÇÃO  DE  CO-
BRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE
PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO  CITRA PETITA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELO TRIBU-
NAL DOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE JULGA-
MENTO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 4 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO
DO ART. 1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL DE 2015.  FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SA-
LÁRIO.  VERBAS  DEVIDAS.  MUNICÍPIO  QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓ-
RIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RAZÕES
RECURSAIS. ADICIONAL DE INSABULBRIDADE.
VANTAGEM INSTITUÍDA  A PARTIR DA EDIÇÃO
DA LEI MUNICIPAL Nº 616/2012. IRRETROATIVI-
DADE DO PAGAMENTO DO  ADICIONAL  DE  IN-
SALUBRIDADE.  BENESSE DEVIDA A PARTIR DA
EDIÇÃO DA LEI REGULAMENTADORA. NÃO CA-
DASTRAMENTO  DO  SERVIDOR  NO  PIS/PASEP.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

-  O legislador processual civil inovou na ordem jurídica,
estabelecendo  um  novo  modo  de  proceder  para  os
Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior  celeridade
processual. Assim, para as hipóteses de omissão quanto à
apreciação  de  um  dos  pedidos  autorais,  o  Código  de
Processo Civil de 2015, ao disciplinar o efeito devolutivo
do recurso  de  apelação,  no  §3º  do  art.  1.013,  atribui  o

Remessa Oficial e Apelações Cíveis Nº 0001066-14.2013.815.0051                                                                                                                             1



dever  de  o  Tribunal  decidir  desde  logo  o  mérito  da
demanda, quando esta estiver em condições de imediato
julgamento.

- A despeito de a sentença ter sido publicada quando da vi-
gência do Código de Processo Civil de 1973, circunstância
que conduz à análise dos requisitos de admissibilidade re-
cursal pelas antigas normas processuais (Enunciado Admi-
nistrativo nº  2 do Superior  Tribunal  de Justiça),  os atos
praticados por julgadores deverão observar os novos pro-
cedimentos trazidos pelo CPC de 2015, conforme o teor do
Enunciado Administrativo  nº  4  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

- Para o pagamento do terço de férias, imprescindível a
prova seu usufruto, uma vez tratar-se de direito adquirido
do servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após o
transcurso do período aquisitivo. Assim, não se desincum-
bindo o Município de seu ônus probatório de comprovar o
adimplemento das verbas concernentes aos terços de férias
e gratificações natalinas,  outro caminho não há que não
julgar procedente o pleito autoral.

- A partir da edição da Lei Municipal nº 616/2012, é devi-
do  aos  agentes  comunitários  de  saúde  do  Município  de
Santa Helena o adicional pelo desempenho de atividade in-
salubre, no percentual de 20% sobre o vencimento básico.
Entrementes, é vedado ao Poder Judiciário deferir o bene-
fício à promovente no período que antecede a vigência da
referida noma, sob pena de afronta ao princípio da separa-
ção de poderes.

-  Não tendo  o servidor  recebido os valores que lhe eram
devidos em decorrência da omissão do Município em pro-
videnciar  o seu cadastramento do  Programa PIS/PASEP,
assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização de for-
ma proporcional ao período trabalhado,

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. FGTS. VER-
BA  INDEVIDA.  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINIS-
TRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXA-
DOS  DE  FORMA  EQUITATIVA.  PROVIMENTO
PARCIAL DOS RECURSOS. 

- No que tange ao instituto da prescrição nas relações jurí-
dicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, é de se destacar o que dispõe o Enuncian-
do nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
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Pública figure como devedora, quando não tiver sido ne-
gado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio ante-
rior à propositura da ação”.

-  O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regi-
me de repercussão geral, firmou a orientação jurispruden-
cial no sentido de que  uma vez declarada a nulidade de
contratação por ausência de concurso público, ao prestador
de serviço é garantida apenas a verba referente ao salário
mensal no período efetivamente trabalhado e ao FGTS, por
expressa previsão legal. Contudo, este não é o caso dos au-
tos, uma vez ter o autor sido contratado para ocupar o car-
go de  agente  comunitário  de saúde,  após  aprovação em
processo seletivo promovido pela  administração pública,
passando  a  compor,  com  a  promulgação  da  Lei  nº
519/2007,  o  quadro de  pessoal  efetivo do Município  de
Santa Helena, submetendo-se,  assim, ao Regime Jurídico
Único.

-  Nos termos  do  artigo  20,  4º  do  CPC  de  1973, nas
condenações  contra  a  Fazenda  Pública,  os  honorários
devem ser fixados de forma equitativa, não se aplicando a
proporção sobre valor da condenação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível  do Tribunal de Justiça  da Paraíba,  em sessão ordinária,
rejeitar  a  preliminar,  à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual  votação,  deu-se
provimento parcial ao apelo do autor, e, em relação ao segundo apelo e a remessa,
rejeitou-se  a  preliminar  e  deu-se  provimento  parcial  a  ambos  os  recursos,  nos
termos do voto do relator.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
Edicarlos  Gomes  Parnaíba e pelo  Município  de  Santa  Helena,  desafiando
sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São João do Rio
do Peixe, nos autos da reclamação trabalhista aforada pelo primeiro apelante em
face do segundo.

Na origem,  o autor ajuizou reclamação trabalhista em desfavor do
Município réu, perante a Justiça Trabalhista, alegando ter sido contratada  pelo réu,
no ano de 1994, para exercer a função de agente comunitário de saúde, contudo,
deixou de  usufruir  alguns direitos  que  entende devidos,  tais  como anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 13º salário, férias e adicional de
insalubridade. Pleiteou o pagamento das referidas verbas, além do terço de férias,
FGTS, indenização compensatória pelo não cadastramento e não recolhimento ao
Programa de Integração Social (PIS).
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Reconhecendo  a  Justiça  do  Trabalho  sua  incompetência  para
processar e julgar o feito, foram os autos remetidos à Justiça Comum Estadual (fls.
207).

O Município réu apresentou contestação (fls. 219/227), oportunidade
em que suscitou, preliminarmente, a prescrição das verbas pleiteadas. No mérito,
aduziu  que  o adicional  de  insalubridade  só  é  devido a  partir  da  edição  da  Lei
Municipal  n°  616/2012,  sendo  este  o  entendimento  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba. Em sequência, aduz o adimplemento das verbas referentes à 13° salários,
férias e terço de férias.

Ademais, impugnou a pretensão relativa ao depósito do FGTS, às
contribuições  previdenciárias  e,  ainda,  asseverou  ser  improcedente  o  pleito  de
indenização pelo não cadastramento e/ou recolhimento do PIS, tendo em vista que
a reclamante “por ter suas relações de trabalho regidas pelo Regime Estatutário,
já é cadastrada no PASEP”. Por fim, requer a improcedência da ação.

Em sede de audiência de conciliação as partes não transigiram (fls.
324).

Sobreveio  sentença  (fls.  327/334)  de  procedência  parcial  da
demanda,  nos seguintes termos:

“Isto  posto,  JULGO  PROCEDENTE,  EM  PARTE,  o
pedido formulado por  Edicarlos  Gomes Parnaíba, para
condenar  o Município  de  Santa  Helena,  ao  pagamento
das seguintes verbas:

1. Férias  proporcionais  acrescidas  do  terço
constitucional  e  13º  salário  referente  ao  período  de
08/08/2004 a 08/08/2007.
2. Décimo terceiro salário proporcional ao período de
08/08/2004 a 08/08/2007, com incidência da contribuição
previdenciária;
3. Verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo
de  Serviço  –  FGTS,  calculados  à  razão  de  8%  dos
salários  pagos  no  curso  da  relação  contratual  e  o
pagamento do PIS, de 08/08/2004 a 08/08/2007.

As verbas devidas devem ser corrigidas monetariamente
pelo INPC desde a data da citação e com juros de moria
de 0,5% ao mês a partir da citação.
Considerando as  regras  dos  §§  3º  e  4º,  do  art.  20  do
CPC,  bem  assim  o  tempo  e  o  trabalho  realizado  pelo
profissional,  ante o processamento do feito inicialmente
perante a Justiça Especializada do Trabalho,  tenho por
razoável  à  fixação dos  honorários  à  razão de  10% do
valor  da  condenação,  em  favor  do  advogado  da
postulante.”

Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 337/346), requerendo
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a aplicação analógica da NR-15 do MTE ao percentual a ser aplicado no período
anterior à Lei nº 616/12, o pagamento de férias e 13º salários do período posterior à
08/08/2007 e o pagamento de indenização pela não inscrição no PIS/PASEP.

Também inconformado, o Município de Santa Helena, recorreu (fls.
357/354),  arguindo,  prefacialmente,  a  aplicabilidade  da  prescrição  trienal  na
hipótese  dos  autos.  No  mérito,  requer  a  reforma  na  sentença  no  que  tange  à
condenação ao pagamento do terço constitucional de férias à autora, porquanto esta
não teria demonstrado o efetivo gozo das férias. Ressalta, neste ínterim, que “o
direito  ao terço de férias está umbilicalmente ligado e tem como pré-requisito
básico  o  exercício  das  férias”.  Por  fim,  requer  que  os  honorários  advocatícios
sejam reduzidos  para  o  percentual  de  5% (cinco)  por  cento  sobre  o  valor  das
parcelas vencidas, invocando, ainda, a aplicabilidade da súmula n° 111 do Superior
Tribunal de Justiça. 

Contrarrazões pelo ente municipal às fls. 359/363, e pelo autor às fls.
365/370.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição da preliminar,
deixando de  opinar  sobre  o  mérito  em razão  da  ausência  de  interesse  público
(fls.379).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que, tendo a decisão sido publicada
na vigência do  Código de  Processo Civil  de 1973,  com base nos  requisitos de
admissibilidade  deste  deve  ser  analisada  a  apelação e  a  remessa  oficial.  Assim
sendo, uma vez preenchidos os pressupostos para a admissão, conheço dos apelos,
e da remessa necessária, passando à análise dos argumentos recursais.

1 - Do Apelo do autor:

Consoante relatado, não satisfeito com a sentença,  o autor interpôs
apelação (fls. 337/346), requerendo a aplicação analógica da NR-15 do MTE ao
percentual a ser aplicado no período anterior à Lei nº 616/12, o pagamento de férias
e 13º salários do período posterior à 08/08/2007 e o pagamento de indenização pela
não inscrição no PIS/PASEP.

- Da Preliminar de Vício   Citra   P  etita  

Como é  cediço,  a  prestação  jurisdicional  se  vincula  aos  pedidos
formulados na demanda, sendo o princípio da congruência previsto tanto no antigo
regramento processual civil (arts.  128 e 460 do CPC de 1973) quanto no Novo
Código de Processo Civil (arts. 141 e 492). Consagrou-se, assim, a existência de
determinados vícios processuais quando se observa que o magistrado não analisou
na sua  integralidade  os  pedidos  formulados,  ou,  analisando-os,  concedeu  tutela
além do quantitativo postulado ou mesmo em objeto diverso do demandado. Tal
cenário conduz à existência de sentença citra petita ou infra petita, ultra petita ou
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extra petita, respectivamente.

Na situação dos autos,  conforme relatado, observa-se que o autor
pugnou  pelo  pagamento  de  férias  e  décimo terceiro  salário  de  todo  o  período
trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, tendo o juízo  a quo limitado-se à
data de 08/08/2007, deixando de apreciar o período subsequente. Logo, incorreu
em vício de julgamento citra petita.

É  de  conhecimento  geral  que  o  regramento  procedimental,
construído doutrinária e jurisprudencialmente, a ser observado pelos Tribunais de
Justiça, quando se deparavam com sentenças omissas em relação a um dos pedidos
autorais, consistia na anulação da decisão e remessa do feito para o juízo originário
em  primeiro  grau  para  que  proferisse  novo  julgado,  contemplando  todos  os
pedidos.  O  fundamento  do  raciocínio  jurídico  residia  na  impossibilidade  de
supressão de instância pela apreciação do pedido omisso na Corte de Justiça.

Entretanto, o legislador processual civil inovou na ordem jurídica,
estabelecendo um novo modo de proceder para os Tribunais de Justiça, objetivando
maior  celeridade  processual.  Assim,  para  as  hipóteses  de  omissão  quanto  à
apreciação de um dos pedidos autorais, o Código de Processo Civil de 2015, ao
disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação, no §3º do art. 1.013, atribui
o dever de o Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta estiver
em condições de imediato julgamento.

Há de se registrar que, a despeito de a sentença ter sido publicada
quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, circunstância que conduz
à  análise  dos  requisitos  de  admissibilidade  recursal  pelas  antigas  normas
processuais (Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça), os
atos praticados por julgadores deverão observar os novos procedimentos trazidos
pelo CPC de 2015, conforme o teor do Enunciado Administrativo nº 4 do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:

“Nos feitos de competência civil originária e recursal do
STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por
julgadores,  partes,  Ministério  Público,  procuradores,
serventuários  e  auxiliares  da Justiça a partir  de 18 de
março de 2016, deverão observar os novos procedimentos
trazidos  pelo  CPC/2015,  sem  prejuízo  do  disposto  em
legislação processual especial”. (grifo nosso).

Assim  sendo,  estando  o  processo  em  condições  de  imediata
apreciação quanto ao pagamento de terço de férias e de gratificação natalina de
período posterior ao ano de 2007, proceder-se-á, com fundamento no art. 1.013,
§3º, do Novo Código de Processo Civil, ao julgamento deste.

Consignou  o  Magistrado  de  base  na  sentença  que  pretendia  a
promovente  a  percepção  de  verbas  trabalhistas  decorrentes  de  seu  vínculo
temporário com a administração, que perdurou até 2007. Entretanto, atendo-me à
peça inicial do autor, observo que seu pleito engloba todo o período laborado.

Assim, tendo o juiz determinado o pagamento dos décimos terceiros
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e  férias  tão  somente  do  período  de  08/08/2004  a  08/08/2007,  recorreu  o
promovente,  pugnando  pela  inserção  do  período  posterior  de  trabalho,
independente de mudança regime.

Pois bem.

Não prospera a tese do apelante de que para o pagamento do terço de
férias,  imprescindível  a  prova  seu  usufruto.  Em  verdade,  trata-se  de  direito
adquirido do servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após o transcurso do
período aquisitivo. 

Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça :

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FÉRIAS.  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  COMPROVAÇÃO  DO  GOZO.
DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE
NÃO  ELIDIDA  PELO  ENTE  MUNICIPAL.
PRECEDENTES  DA  CORTE  SUPERIOR.  VERBA
DEVIDA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
MATÉRIA  REGULADA  POR  LEI  ORGÂNICA.
BENEFÍCIO  QUE  DEVE  SER  DEFERIDO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. De
acordo  com  o  entendimento  sufragado  no  re  nº
570.908/RN,  que  teve repercussão geral  reconhecida,  o
pagamento do terço constitucional de férias não depende
do efetivo  gozo desse  direito,  tratando-se  de  direito  do
servidor  que adere  ao  seu patrimônio jurídico,  após o
transcurso do período aquisitivo. Adicional por tempo de
serviço  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela
administração  aos  servidores,  se  destinando  a
recompensar  os  que  mantiverem  por  certo  tempo  no
exercício  do  cargo  e,  havendo  previsão  legal,  deve-se
reconhecer  como  devido  o  pagamento  desse  benefício.
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.”  (TJ-PB;  AC  018.2009.002258-5/001;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 12/04/2013; Pág.
10)

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  Servidor  público
municipal.  Ação  de  cobrança.  Pagamento  do  terço
constitucional de férias. Desnecessidade de gozo efetivo
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das férias. Precedente do STF. Honorários advocatícios.
Sucumbência  recíproca.  Adequação.  Provimento parcial
da  remessa  oficial  e  da  apelação  cível.  O  STF,  em
julgamento do re nº 570.908/rn, que teve a repercussão
geral  reconhecida,  decidiu  que  o  pagamento  do  terço
constitucional  de  férias  não  depende  do  efetivo  gozo
desse direito, tratando-se de direito do servidor que adere
ao seu patrimônio jurídico após o transcurso do período
aquisitivo.” (TJ-PB;  Proc.  018.2006.003698-7/001;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 26/03/2013; Pág. 12)

No presente caso, o Município não trouxe aos autos prova do efetivo
pagamento dos terços constitucionalmente garantidos e das gratificações natalinas,
restringindo-se a alegar de forma genérica o seu adimplemento.

Destaca-se,  neste  ínterim,  a  natural  inversão  do  ônus  da  prova,
decorrente  da  evidente  posição  de  fragilidade  probatória  do autor  em  face  ao
Município,  citando,  por  oportuno.  a  máxima  de  que  “é  o  pagador  que  tem
obrigação de provar o pagamento”. 

Caberia  ao  Município,  ao  diligenciar  nos  seus  arquivos,  anexar
prova  documental,  a  fim  de  corroborar  o  efetivo  pagamento  do  quantum
vergastado. e, como se verifica nos autos, isso não ocorreu.

Neste  ínterim,  evocamos  também a  vedação  do  enriquecimento
ilícito, princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou acréscimo
de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa.

Neste sentido, julgados nesta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  Apelação
cível.  Ação  ordinária  de  cobrança.  Servidora  pública
municipal.  Retenção  do  salário  referente  ao  mês  de
setembro a dezembro/2004,  bem como férias  e  seu  seu
respectivo terço- manutenção da sentença. Desprovimento
do apelo.  Não conseguiu a edilidade demonstrar certeza
quanto ao pagamento do salário referente aos meses de
setembro a dezembro de 2004, bem como o 1/3 de férias e
férias de 2005,2006, e 2009. Dos documentos acostados,
observa-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer
contra  prova  das  verbas  pleiteadas,  cujo  ônus  lhe
competia em obediência ao que prescreve o art. 333, II
do  cpc.  (TJ-PB;  AC  060.2009.000.592-1/001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  José Aurélio da
Cruz; DJPB 06/05/2013; Pág. 11)(grifo nosso)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  público  municipal.
Retenção de salários dos meses de setembro a dezembro
de 2008 e dezembro de 2009, 13º salários, férias e terço
constitucional. Procedência parcial do pedido. Apelação
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do município e recurso adesivo da autora. Retenção de
verbas pela edilidade. Impossibilidade. Desprovimento do
apelo.  Ausência  de  comprovação do  gozo  de  férias  ou
requerimento  na  órbita  administrativa.  Desnecessidade.
Ônus  da  prova  da  edilidade. Provimento  do  recurso
adesivo. É direito líquido e certo de todo servidor público,
ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício
do cargo desempenhado, nos termos dos artigos 7º, X, e
39, § 3º, da Carta Magna, considerando ato abusivo e
ilegal  qualquer  tipo  de  retenção  injustificada.
Desprovimento  do  apelo.  O  direito  constitucional  às
férias,  acrescidas  de  1/3  constitucional,  não  advém do
pedido administrativo de seu gozo, não seria este o fato
constitutivo  do  direito,  que  tem  na  própria  norma
constitucional  e  infraconstitucional  o  seu fundamento  e
surge, concretamente, a cada ano efetivamente laborado
pelo servidor. É portanto, direito do servidor, que adere
ao seu patrimônio jurídico após o transcurso do período
aquisitivo.  In  casu,  o  ônus  da  prova,  competia  à
edilidade, única que pode provar a efetiva quitação da
verba  requerida.  Assim,  não  tendo  a  edilidade
comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora,  nos termos do art.  333, II,  do CPC,
impõe-se a condenação da edilidade ao pagamento  das
férias,  acrescidas  de  1/3  constitucional,  referentes  aos
cinco anos anteriores à propositura da ação. Provimento
do  recurso  adesivo.  (TJ-PB;  AC-RA 116.2010.000.119-
1/001; Primeira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.
Leandro dos Santos; DJPB 05/04/2013; Pág. 9).

Nesses termos, merece reforma o  decisum de base, para incluir na
condenação  do  Município,  o  pagamento  de  tais  verbas,  considerando  todo  o
período trabalhado, até a da propositura da presente ação,  respeitada a prescrição
quinquenal.

-  Do adicional de insalubridade

A Constituição da República, em seu artigo 7º, XXIII, estabeleceu
como direito social do cidadão a percepção do "adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".

Com  a  entrada  em vigor  da  Emenda  Constitucional  nº  19/98,  o
adicional  de  insalubridade  foi  suprimido  dos  direitos  sociais  estendidos  aos
servidores públicos,  pela  nova redação dada ao §3º,  do art.  39,  da Constituição
Federal.

Entretanto, não existe óbice para a concessão do referido adicional
para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá ser deferido
se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

A propósito, confira os seguintes escólios desta Corte de Justiça:
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA  DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO.  SERVIDORA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  JURÍDI-  CO-
ADMINISTRATIVA  DEVIDAMENTE  CARACTERIZADA.
CONFIRMAÇÃO  ACERCA  DA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS.  DIREITO  ÀS  VERBAS  CONSTITUCIONAIS.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE,  GRAU  MÉDIO,  À
BASE  DE  20%.  INTELIGÊNCIA  DA  NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  15,  DO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO  E  DO  EMPREGO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL  ESPECÍFICA
PREVENDO  O  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
As atividades ou operações insalubres são aquelas que, por
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham
os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do  agente  e  do  tempo  de  exposição  aos  seus  efeitos.
Ausência de  previsão legal,  não autoriza  a  concessão do
adicional de insalubridade, em observância ao princípio da
legalidade, art. 5º, II, da CF/88. Estando certa a prestação
de  serviços  pela  servidora  e  não  se  desincumbindo  a
edilidade do ônus processual de comprovar o pagamento do
terço  de  férias,  indubitável  o  direito  da  recorrente  em
receber  tal  verba,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
municipalidade.”  (TJPB;  AC  0002138-35.2011.815.0171;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 08/10/2013; Pág. 24) 

“APELAÇÃO  CÍVEL  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO  IRRESIGNAÇÃO  MÉRITO  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS
E  ATIVIDADES  PARA  0  RECEBIMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT  ,  DO  CPC
SEGUIMENTO NEGADO. 
A  Administração  Pública  está  adstrita  ao  princípio  da
legalidade,  previsto  ,rio  art.  37,  caput,  da  Constituição
Federal,  o  qual  determina  a  vinculação  das  atividades
administrativas em conformidade com a lei. A gratificação
por exercício de atividade insalubre depende de previsão na
Lei local. Apelação Cível IV 70035881861, Quarta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Alexandre Mussoi
Moreira,  Julgado  em  14/07/2010.  A  gratificação  por
exercício de atividade perigosa depende de previsão na Lei
local. Art. 37, caput , da CF, sendo somente devido a partir
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do  momento  em  que  for  editada  Lei  regulamentando  as
atividades  insalubres  ou  perigosas.  Apelação  Cível  IV°
70031366867, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator  Alexandre  Mussoi  Moreira,  Julgado  em
02/12/2009.”  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
07520110047034001 – Órgão TRIBUNAL PLENO, Relator
DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j.  em
28/02/2013)

Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  leciona  a  respeito  do  direito  ao
adicional de insalubridade:

“Os  direitos  do  servidor  público  estão  consagrados,  em
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41); não
há impedimento, no entanto, para que outros direitos sejam
outorgados pelas Constituições Estaduais ou mesmo nas leis
ordinárias dos Estados e Municípios.
Os direitos e deferes do servidor público estatutário constam
do Estatuto do Servidor que cada unidade da Federação tem
competência  para  estabelecer,  ou  da  CLT,  se  o  regime
celetista for o escolhido para reger as relações de emprego.
Em qualquer hipótese, deverão ser observadas as normas da
Constituição Federal.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo. 23.ed.atual até a EC nº 62, de 2009.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608)

Importa lembrar, por oportuno, que a Administração Pública deve se
pautar  no  princípio  de  legalidade,  previsto  no  art.  37,  caput,  da  Constituição
Federal,  o  qual  estabelece  a  vinculação  das  atividades  administrativas  às
determinações legais.

"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.” 

Na lição de Alexandre de Moraes:

"O tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5º,
II, da Constituição Federal (...), aplica-se normalmente na
Administração  Pública,  porém de  forma  mais  rigorosa  e
especial, pois o administrador público somente poderá fazer
o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais
espécies  normativas,  inexistindo,  pois,  incidência  de  sua
vontade  subjetiva,  pois  na  Administração  Pública  só  é
permitido  fazer  o  que  a  lei  autoriza,  diferentemente  da
esfera particular, onde será permitido a realização de tudo
que  a  lei  não  proíba.  Esse  princípio  coaduna-se  com  a
própria função administrativa, de executor do direito, que
atua  sem  finalidade  própria,  mas  sim  em  respeito  à
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finalidade  imposta  pela  lei,  e  com  a  necessidade  de
preservar-se a ordem jurídica.” (Direito Constitucional, 12.
ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 311) 

Logo,  resta  assente  a  possibilidade  do  município  disciplinar  o
benefício em favor de seus servidores, já que a Constituição da República, em seus
arts. 37, inc. X, e 39, atribuiu aos entes federativos competência para legislar sobre
regime jurídico e remuneração dos servidores que lhe estão vinculados.

No caso, verifica-se que a Lei municipal n° 616/2012, dispôs acerca
da concessão do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde do
município de Santa Helena, nos seguintes termos:

“Art. 10  Os servidores que trabalham com habitualidade
em  locais  insalubres  ou  em  contato  permanece  com
substâncias tóxicas ou com risco de vida,  fazem jus a um
adicional  sobre  o  vencimento  básico  do  cargo,  sendo  no
percentual  de  20%  para  os  casos  de  periculosidade  e
insalubridade,  conforme  anexo  único,  que  faz  parte
integrante da presente lei”
(...).

No anexo único da referida norma consta expressamente o cargo de
agente comunitário de saúde, e o percentual a ser aplicável nesta hipótese, vejamos:

Cargo Lotação Insalubridade

Agente Comunitário de Saúde Secretaria de Saúde 20,00%

Desta  forma,  como  se  pode  ver,  a  definição  por  lei  específica
somente ocorreu em março 2012, com a entrada em vigor da Lei nº  616/2012.
Assim, é vedado ao Poder Judiciário deferir o benefício à promovente no período
que antecede a  vigência da referida noma,  sob pena de afronta ao princípio da
separação de poderes. 

Neste sentido, colaciono decisões recentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO  DE
PATOS.  DUAS  APELAÇÕES.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  NORMA  MUNICIPAL
REGULAMENTADORA.  VIGÊNCIA  A  PARTIR  DE
FEVEREIRO  DE  2011.  IRRETROATIVIDADE  DO
PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
DESPROVIMENTO  DO  PRIMEIRO  APELO.
PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO APELO. 
O adicional de insalubridade deverá ser pago na forma da
Lei municipal nº 3.927/2010 que fixou em R$ 108,00 (cento
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e oito reais) o referido adicional, a partir de fevereiro de
2011.  No  caso  de  sucumbência  recíproca,  os  honorários
advocatícios  deverão  ser  recíproca  e  proporcionalmente
compensados, de acordo com o art. 21 do CPC.” (TJPB; AC
025.2012.000760-1/001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB
12/09/2013; Pág. 8) 

“ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  —  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  —  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
AUTORAL  —  IRRESIGNAÇÃO  DA EDILIDADE  —  LEI
LOCAL  ABORDANDO  OS  CRITÉRIOS  E  ATIVIDADES
PARA  O  RECEBIMENTO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  EDITADA  EM  31/08/2011  —
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — APLICAÇÃO DO ART.
557, § 1º-A, DO CPC —  PROVIMENTO MONOCRÁTICO.
—  A Administração Pública está adstrita ao princípio da
legalidade,  previsto  no  art.  37,  caput,  da  Constituição
Federal,  o  qual  determina  a  vinculação  das  atividades
administrativas em conformidade com a lei.
—  “A  gratificação  por  exercício  de  atividade  insalubre
depende  de  previsão  na  Lei  local.”  (Apelação  Cível  Nº
70035881861, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Alexandre  Mussoi  Moreira,  Julgado  em
14/07/2010).
—
“A gratificação por exercício de atividade perigosa depende
de  previsão  na  Lei  local.  Art.  37,  'caput',  da  CF,  sendo
somente devido a partir do momento em que for editada Lei
regulamentando  as  atividades insalubres  ou  perigosas.”
(Apelação  Cível  Nº  70031366867,  Quarta  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Alexandre  Mussoi
Moreira, Julgado em 02/12/2009).” (TJPB, Apelação Cível
nº  037.2011.000665-9/001, Relator. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides, julgado em 16.09.2013)

Por fim, quanto ao debate em torno do adicional de insalubridade
dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  firmou-se  o  entendimento,  no  âmbito  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-03.2013.815.0000,
segundo  o  qual  respectivo  pagamento,  aos  servidores  submetidos  ao  regime
estatutário, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertence. Tal situação,
guardadas suas proporções, é idêntica a observada nos presentes autos.

Assim,  não merece guarida o pleito recursal do autor, da aplicação
analógica da NR-15 do MTE ao período anterior à Lei nº 616/12,  pelos motivos
acima expostos.

- Da indenização pela não inscrição no PIS/PASEP.

No que diz respeito à indenização pela não inscrição da promovente
no  PASEP (Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público),  esta
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egrégia Câmara Cível já  assentou o entendimento de que o Município possui  a
obrigação de depositar os valores referentes ao referido programa em benefício do
servidor público que presta serviços a seu favor.

O  Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público
(PASEP) consiste em uma contribuição social para o financiamento da Seguridade
Social,  devida pelas  pessoas  jurídicas,  ou a  elas  equiparadas  pela  legislação do
imposto de renda, nos termos do inciso I do artigo 195 da Carta Magna.

A exigência  de  cadastramento  dos  servidores  públicos  no  PASEP
decorre do disposto no artigo 239, § 3º, da Constituição da República, in verbis:

“Art.  239. A arrecadação  decorrente  das  contribuições
para o Programa de Integração Social, criado pela Lei
Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o
Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor
Público,  criado  pela  Lei  Complementar  nº  8,  de  3  de
dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta
Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o
programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o
§ 3º deste artigo. 
(…)
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que
contribuem  para  o  Programa  de  Integração  Social  ou
para  o  Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do
Servidor  Público,  até  dois  salários  mínimos  de
remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um
salário  mínimo  anual,  computado  neste  valor  o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles que
já participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição.”

Por sua vez, regulando a concessão e o pagamento do abono previsto
no § 3° do art. 239 da Constituição Federal, foi criada a Lei nº 7.859/89 que dispõe:

"Art. 1° É assegurado o recebimento de abono anual, no
valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo
pagamento,  aos  empregados  que:

I - perceberem de empregadores, que contribuem para o
Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep),
até dois salários mínimos médios de remuneração mensal
no período trabalhado, e que tenham exercido atividade
remunerada pelo menos durante trinta dias no ano-base."

No dia 30 de dezembro de 2014 foi editada a Medida Provisória nº
665 que estabelece: 

“Art. 9º. É assegurado o recebimento de abono salarial
anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na
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data do respectivo pagamento, aos empregados que:
I – tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social – PIS ou para o
Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  –
Pasep, até dois salários mínimos médios de remuneração
mensal  no  período  trabalhado  e  que  tenham  exercido
atividade remunerada ininterruptamente por pelo menos
cento e oitenta dias no ano-base.”

In casu,  restou incontroverso que  a requerente presta serviços  ao
Município, não tendo recebido os valores que lhe eram devidos em decorrência da
omissão  do  Município  em  providenciar  o  seu  cadastramento  do  Programa
PIS/PASEP, pelo  que  tem  direito  ao  recebimento  da  indenização  de  forma
proporcional  ao  período trabalhado,  merecendo retoque  o decisum a  quo  neste
ponto.

2 – Da Remessa Necessária e do Apelo do Município:

– Da preliminar de prescrição trienal

O  reconhecimento  da  prescrição  nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora  é  matéria  de
entendimento  sumulado no âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  A respeito,
confira-se o teor do verbete de nº 85, in verbis:

“Relação Jurídica de Trato Sucessivo – Fazenda Pública
Devedora – Prescrição.
Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.

No caso dos  autos,  não  há  que  se  falar  em prescrição trienal  do
fundo do direito, porquanto a autora pleiteia, em verdade, a revisão do cálculo de
verba de  natureza trabalhista,  bem como a obtenção de  uma eventual  diferença
salarial,  respeitando-se  o  quinquênio  prescricional  aplicável  à  espécie,  não
subsistindo, portanto, o argumento prefacial apelatório.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar em análise.

-  Do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário.

Tal ponto já foi analisado por oportunidade do apelo da parte autora,
tendo esta relatoria concluído pela imprescindibilidade da prova do usufruto das
férias para o pagamento do terço de férias, um vez trata-se de direito adquirido do
servidor  que  adere  ao  seu  patrimônio  jurídico,  após  o  transcurso  do  período
aquisitivo. 
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Consignou-se, ainda, não ter  o  Município  se desincumbido de seu
ônus  probatório,  não  trouxe  aos  autos  prova  do  efetivo  pagamento  dos  terços
constitucionalmente  garantidos  e  das  gratificações  natalinas, restringindo-se  a
alegar de forma genérica o seu adimplemento.

- Do FGTS

A  Constituição  Federal  não  assegura  aos  contratados
administrativamente, de forma regular, o recolhimento de  Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, verba esta de natureza celetista.

Assim, não se requer maiores delongas para se constatar a manifesta
improcedência do pedido autoral quanto à verba analisada neste tópico, haja vista
que  o  autor é  servidor  municipal,  possuindo vínculo administrativo com o ente
federado demandado desde sua admissão, não sendo sua relação jurídica regida por
normas celetistas.

Há  de  se  destacar  que o  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº  705.140/RS,  submetido  ao  regime  de
repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que uma vez
declarada a nulidade de contratação por ausência de concurso público, ao prestador
de  serviço  é  garantida  apenas  a  verba  referente  ao  salário  mensal  no  período
efetivamente trabalhado e ao FGTS, por expressa previsão legal.

Contudo,  este  não  é  o  caso  dos  autos,  uma vez ter  o  autor  sido
contratado para ocupar o cargo de agente comunitário de saúde, após aprovação em
processo seletivo promovido pela administração pública, passando a compor, com a
promulgação da Lei nº  519/2007, o quadro de pessoal efetivo do Município de
Santa Helena, submetendo-se, assim, ao Regime Jurídico Único. 

Pontuo, por oportuno, que anteriormente à edição da retrocitada lei,
os agentes comunitários de saúde, admitidos após aprovação em seleção pública,
em que pese não se tratarem de servidores efetivos, não possuíam vínculo celetista
ou “irregular” com a edilidade,  mas sim regime jurídico diferenciado de natureza
jurídico-administrativa.

Assim,  verifica-se  que  o julgamento  de  procedência  do  pedido
relativo ao FGTS não merece subsistir, merecendo retoque neste ponto a sentença
recorrida. 

– Dos honorários advocatícios e dos ônus sucumbenciais

Requereu  o  Município que  os  honorários  advocatícios  sejam
reduzidos para o percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor das parcelas
vencidas, invocando, ainda, a aplicabilidade da súmula n° 111 do Superior Tribunal
de Justiça. 

A priori, afasto a pretendida aplicabilidade do enunciado da súmula
n° 111 do STJ, pois o verbete em questão diz respeito a ações previdenciárias, não
guardando pertinência com a demanda em análise, que objetiva o pagamento de
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verbas de natureza salarial não adimplidas pela edilidade promovida. 

Quanto  ao  percentual  fixado  a  título  de  honorários  advocatícios,
certo é que o seu arbitramento deve observar os exatos termos do §4º do art. 20 do
Código de Processo Civil.

Assim,  considerando  o  grau  de  zelo  do  advogado,  o  lugar  da
realização do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo de duração do serviço, vislumbro que o percentual de 10% (dez por cento)
fora arbitrado de forma equitativa pelo magistrado de base, não merecendo reforma
esse aspecto da sentença. 

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DA APELAÇÃO  DO  AUTOR e
RECONHEÇO, de ofício, após a devida abertura de prazo para manifestação das
partes,  a  PRELIMINAR  de  VÍCIO  CITRA PETITA em  relação  à  omissão
quanto à cobrança de férias e gratificação natalina de período posterior ao ano de
2007.  Ato  contínuo,  com  fundamento  no  art.  1.013,  §3º  do  Novo  Código  de
Processo Civil c/c Enunciado Administrativo nº 4 do Superior Tribunal de Justiça,
JULGO PROCEDENTE  o  pagamento  de  terço  de  férias  e  décimos  terceiros
salários do período subsequente à data de  08/08/2007, até a propositura da ação,
observada a prescrição quinquenal.  Quanto às razões recursais apresentadas pelo
apelante,  DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL,  para reformar a  sentença e
condenar  o  Município  no  pagamento  de  indenização  proporcional  ao  período
trabalhado,  pelo não cadastramento do autor no Programa PIS/PASEP. Quanto à
APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  E  REMESSA NECESSÁRIA,  REJEITO a
preliminar,  e,  no  mérito,  DOU-LHES  PARCIAL  PROVIMENTO,  para
considerar indevido pela edilidade os depósitos de FGTS.

Em razão da modificação do decisum, sendo as partes vencedoras e
vencidas, determino que ambas arquem com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios pro rata, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada,  observada a isenção legal  em relação à Fazenda Pública e o benefício da
Justiça Gratuita concedida ao promovente.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma. Desa.
Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda Ferreira  e  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de
Lira,  Procurador  de  Justiça.  Sala  de  Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de
2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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