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

(GO2)

ACÓRDÃO

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000329-03.2011.815.0141.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 1ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
Apelante : Maria Ester Cordeiro Maia.
Advogado : Almair Beserra Leite.
Apelado : Município de Catolé do Rocha. 
 Advogado : Evaldo Solano de Andrade Filho.

RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SENTENÇA  EXTRA PETITA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO AOS PEDIDO FORMULADOS
EM  SEDE  DE  EXORDIAL.  EXCESSO
EXTIRPADO.  PLEITO  INICIAL QUE  NÃO
INCLUIU  FÉRIAS.  MÉRITO.   ADMISSÃO
SEM  PRÉVIO  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37  DA
CONSTITUIÇÃO.  CONTRATO  NULO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  TÃO  SOMENTE
AO SALDO DE SALÁRIO PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS  E  FGTS.  INEXIGIBILIDADE
DE  OUTRAS  VERBAS.  MATÉRIA
APRECIADA  EM  SEDE  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  SUBMETIDO  AO
REGIME  DE  REPERCUSSÃO  GERAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

- Uma vez que a prestação jurisdicional, além de
analisar o exato pedido formulado pelo autor, ainda
abrangeu  pretensão  não  perseguida  pela  petição
inicial,  incorrendo  em  verdadeira  vício  de
julgamento extra petita, impõe-se o decote da parte
da sentença que extrapolou os limites da demanda.
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-  A  contratação  de  servidor  público  após  a
Constituição  Federal  de  1988,  sem  prévia
aprovação em concurso público, encontra óbice em
seu art. 37, II e §2º, salvo quando se tratar de cargo
comissionado criado por lei ou de temporário, para
atender  à  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público.

-  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 “essas contratações ilegítimas não
geram quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos,  a não
ser o direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da
Lei  nº  8.036/90,  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço – FGTS.”

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AU-
TORA.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.
MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA. INE-
XISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  NORMA
MUNICIPAL.  BENESSE  INDEVIDA.  DES-
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Por força da ausência de previsão normativa no
art. 39, § 3º, da Constituição da República, os agen-
tes públicos não fazem jus, de forma automática, ao
adicional de insalubridade, mostrando-se necessária
interposição  legislativa  para  que  essa  garantia  a
eles se estenda, sendo entendimento sumulado no
âmbito desta Corte que “o pagamento do adicional
de insalubridade aos agentes comunitários de saú-
de submetidos ao vínculo jurídico-administrativo,
depende de lei regulamentadora do ente ao qual
pertencer”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  reconhecer  o  julgamento  extra  petita,  extirpando  da
sentença  a  parte  relativa  às  férias  e  terço constitucional.  No mérito,  dar
provimento parcial à remessa necessária,  bem como negar provimento ao
apelo da parte autora, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de Recurso Oficial e de Apelação Cível interposta
por  Maria Ester Cordeiro Maia,  hostilizando sentença de fls.  140/145,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha que, nos
autos  da  Reclamação  Trabalhista,  convertida  em  Ação  Ordinária  de
Cobrança, movida pela apelante, julgou parcialmente procedente o pedido,
nos seguintes termos:

“Sendo assim e atento ao que do mais dos autos
consta e princípios de direito aplicáveis à espécie,
com base nas disposições do art.  269, inc.  I,  do
CPC, julgo procedente em parte a pretensão, para,
ato contínuo, condenar o Município de CATOLÉ
DO ROCHA a  pagar  à  Requerente,  qualificada
nos autos,  os  pagamentos  referentes  a:  a)  férias
dos  períodos  aquisitivos  entre  a  data  da
contratação  e  a  data  em  que  finalmente  fora
efetivada  como  servidora  pública  municipal,
incluindo-se inclusive as verbas proporcionais até
a  referida  data,  acrescidas  de  1/3  e  Décimo
Terceiro Salário relativos aos mesmos períodos ;
bem  como  no  pagamento  da  verba  relativa  ao
FGTS não recolhido, devendo este incidir também
sobre as verbas ora deferidas. Afastando, porém, o
pagamento dos valores relativos à insalubridade e,
quanto  à  correção  da  data  de  admissão  da
promovente,  porquanto  entender  ser  a  primeira
indevida e a segunda ilegal porquanto até a a data
da  efetivação da  servidora,  o  contrato  deve  ser
considerado nulo.”

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  alegou  a  autora  ter  sido
contratada em 01/06/1993 para exercer a função de Agente Comunitário de
Saúde.

Alega,  contudo,  inadimplência  por  parte  da  contratante  do
dos depósitos de FGTS relativos ao período contratual anterior à mudança
de regime e décimo terceiro salário também referente ao retrocitado período
Ressalta,  ainda,  exercer  atividade  insalubre,  fazendo  jus,  portanto,  ao
respectivo adicional.

Requer, ao fim, a implantação do adicional de insalubridade,
nos  termos  da  NR 15  Do  Ministério  da  Saúde,  pagando-se  as  parcelas
retroativas desde a data de admissão da autora; o recolhimento do FGTS e o
pagamento de 13º salário que não foi pago do período não prescrito.

Contestando  a  ação,  aduz  a  Municipalidade  tratar-se  de
contrato nulo, uma vez não ter ocorrido prévio processo seletivo, de forma
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que seriam devidos tão somente os salários retidos. Quanto ao adicional de
insalubridade, aduz inexistir previsão legal de tal vantagem. 

Às fls. 140/145, o Magistrado  singular julgou parcialmente
procedente a ação, nos termos acima declinados.

Inconformada, a  autora interpôs  Recurso de Apelação (fls.
146/152), pugnando pela reforma do decisum a fim de ver reconhecido seu
direito  à  percepção  de  adicional  de  insalubridade,  uma  vez  restar
comprovado nos autos, mediante laudo pericial, que suas atividades laborais
são insalubres

Ato contínuo, o Município réu também apela (fls. 156/159).

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Município  de  Catolé  do
Rocha às fls. 160/168.

Às  fls.  169v,  o  magistrado de  base,  exercendo o juízo  de
admissibilidade, não conheceu do Apelo da edilidade promovida, ante a sua
intempestividade. 

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça do
Estado da Paraíba emitiu parecer de fls. 173, opinando pelo prosseguimento
do feito, sem manifestação do mérito.

Intimadas para se manifestarem acerca de possível vício de
julgamento, as partes deixaram o prazo escoar in albis (fls. 177). 

É o relatório. 

VOTO.

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  dos
presentes recursos, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca
da vigência e aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado  desde  logo aos  processos  pendentes,  a  teor  do  que  dispõe  seu
artigo 1.046. No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do
Direito  Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato
jurídico processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas
partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de  Processualistas  Civis  (V  FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de
diferentes escolas de pensamentos, a fim de discutir a Lei n.º 13.105/2015 e
emitir enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve
um  de  seus  grupos  temáticos  dedicados  à  discussão  do Direito
Intertemporal.
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Sob  esse  enfoque,  analisando  sistematicamente  o  Novo
Código de Processo Civil  e os enunciados do FPPC quanto ao tema em
debate, entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às
sentenças publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua
vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para interposição de
eventual  recurso  transcorreu  de  acordo  com  o  que  ali  se  encontrava
disposto. Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos
princípios e regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir o já mencionado ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No mesmo trilhar de  ideias,  é  o  enunciado 311 do  Fórum
Permanente  de  Processualistas  Civis (FPPC),  que  se  aplica  ao  caso  de
Remessa Necessária, senão vejamos:

“311.  (arts. 496 e 1.046). A regra sobre remessa
necessária  é  aquela  vigente  ao  tempo  da
publicação  em  cartório  ou  disponibilização  nos
autos  eletrônicos  da  sentença,  de  modo  que  a
limitação de seu cabimento no CPC não prejudica
os reexames estabelecidos no regime do art.  475
do CPC de 1973”. 

Dito isso, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Presentes,  pois, os requisitos de admissibilidade  de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Remessa Necessária e do Apelo interposto pela parte autora.

1 – Da Remessa Oficia  l  :  

A controvérsia cinge-se em saber acerca do direito da apelada
ao pagamento de férias dos períodos aquisitivos entre a data da contratação
e  a  data  em  que  finalmente  fora  efetivada  como  servidora  pública
municipal,  acrescidas  do  terço  constitucional;  décimo  terceiro  salário
relativos aos mesmos períodos e pagamento da verba relativa ao FGTS não
recolhido.
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-   Preliminar   de Ofício: Julgamento   Extra Petita  

Prefacialmente,  reconheço,  de  ofício,  por  ser  matéria  de
ordem pública, flagrante vício na sentença, devido ao fato de o magistrado
ter apreciado pedido não formulado na exordial.

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência,  segundo o qual  a  decisão judicial  deverá ter  estrita  relação
com as pretensões do autor estabelecidas na inicial. A sua inobservância, via
de regra, gera decisões citra, extra ou ultra petita, nos termos dos arts. 128
e 460, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que
foi  proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de
questões,  não  suscitadas,  a  cujo  respeito  a  lei
exige a iniciativa da parte”. 

“Art.  460.  É defeso  ao juiz  proferir  sentença,  a
favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 

Fredie Didier Jr. leciona: 

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se esquece de analisar algo que tenha
sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido
como  fundamento  do  seu  pedido  ou  da  sua
defesa”.  (DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula
Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito
Processual  Civil.  v.  2,  5ª  ed,,  Salvador:
JudPODIVM, 2010, pág. 319).

Desse modo,  considera-se sentença  extra petita aquela em
que o juiz profere decisão de natureza diversa da pedida na petição inicial.

No caso em tela, verifico que o Magistrado a quo condenou o
ente estatal ao pagamento de férias dos períodos aquisitivos entre a data da
contratação  e  a  data  em  que  finalmente  fora  efetivada  como  servidora
pública municipal, incluindo-se as verbas proporcionais até a referida data,
acrescidas de 1/3. Contudo, em momento algum em suas razões iniciais, a
autora requereu o pagamento de tal verba. Logo, nesse ponto, o juiz de base
procedeu à análise de pedido alheio ao que fora efetivamente postulado pela
parte autora, o que caracteriza julgamento extra petita. 

Evidenciou-se, assim, a figura do error in procedendo quanto
à  concessão  de  tutela  diversa  daquela  pretendida  na  petição  inicial,
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verificando-se, porém, a devida análise e correlato julgamento no que tange
aos  efetivos  pleitos  autorais  devidamente  contidos  em sede  de  exordial,
quais  sejam:  a  implantação  do  adicional  de  insalubridade  e  respectivos
reflexos; o recolhimento do FGTS e o pagamento de 13º salário que não foi
pago do período não prescrito.

Dessa forma, uma vez que a prestação jurisdicional, além de
analisar o exato pedido formulado pelo autor, ainda abrangeu pretensão não
perseguida  pela  petição  inicial,  incorrendo  em  verdadeira  vício  de
julgamento  extra  petita,  impõe-se  o  decote  da  parte  da  sentença  que
extrapolou os limites da demanda.

Assim,  em atenção ao princípio da congruência,  de ofício,
decoto da sentença a parte que determinou o pagamento de férias acrescidas
do terço constitucional, uma vez que, como mencionado, a autora, na inicial
da reclamação trabalhista, não formulou tal pedido.

- Do Mérito

Passando  adiante,  quanto  ao  décimo  terceiro  e  FGTS,
algumas considerações hão de ser tecidas: 

Aduz  o  Município  que  a admissão  do  recorrido  em  seus
quadros, sem concurso público, conduz à ausência de direito ao recebimento
da  verba  fundiária  reconhecida  no  comando  sentencial  objurgado  ou  a
qualquer outra verba trabalhista.

De  acordo com a  Carta  Magna de  1988,  a  Administração
Pública só poderá admitir servidores sem concurso público em dois casos:
para  ocupar  cargo  comissionado  e  para  realizar  contrato  temporário  de
excepcional interesse público, senão vejamos:

“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 e, também, ao
seguinte:
(..)
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 emprego,
na  forma  prevista  em  lei,  ressalvadas  as
nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;
(..)
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IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária de excepcional interesse público”.

A propósito, confira-se a lição de Celso Antônio Bandeira de
Mello:

"A  Constituição  prevê  que  a  lei  (entende-se:
federal, estadual, distrital ou municipal, conforme
o caso) estabelecerá os casos de contratação para
o  atendimento  de  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-
se,  aí,  de  ensejar  suprimento  pessoal  perante
contingências que desgarrem da normalidade das
situações  e  presumam  admissões  apenas
provisórias,  demandadas  em  circunstâncias
incomuns,  cujo  atendimento  reclama  satisfação
imediata  e  temporária  (incompatível,  portanto,
com o regime normal de concursos). A razão do
dispositivo constitucional em apreço, obviamente,
é  contemplar  situações  nas  quais  ou  a  própria
atividade  a  ser  desempenhada,  requerida  por
razões  muitíssimo  importantes,  é  temporária,
eventual (não se justificando a criação de cargo
ou  emprego,  pelo  quê  não  haveria  cogitar  do
concurso  público),  ou  a  atividade  não  é
temporária,  mas  o  excepcional  interesse  público
demanda  que  se  faça  imediato  suprimento
temporário  de  uma  necessidade  (neste  sentido,
'necessidade  temporária'),  por  não  haver  tempo
hábil  para  realizar  concurso,  sem  que  suas
delongas  deixem  insuprido  o  interesse  incomum
que  se  tem  de  acobertar"  (In  Curso  de  Direito
Administrativo ", 16ª Ed., Malheiros, p. 261). 

Assim,  não  resta  dúvida  acerca  da  imprescindibilidade  da
realização  de  certame para  a  investidura  em cargo  ou  emprego  público,
salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão ou contratação por
tempo determinado para atender a excepcional interesse público. 

Compulsando o caderno processual, infere-se que a autora foi
contratada em 01  de  junho de  1993 para  exercer  as  funções  de  agente
comunitário, sem prévia submissão a concurso público.

No caso em apreço, verifica-se que a contratação da parte
autora não  se  enquadra  em nenhuma  das  duas  exceções.  E,  por  isso,  é
eivada de nulidade nos termos do §2º do art. 37 da Carta Magna que dispõe:
“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”
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A despeito  de  o  texto  constitucional  ser  claro  quanto  à
nulidade  do  ato,  surgiu  certa  controvérsia  na  doutrina  e  jurisprudência
acerca dos efeitos da invalidade do ato de contratação na esfera jurídica do
particular  que  efetivamente  prestou  serviços  ao ente  público  contratante.
Estabeleceu-se, pois, uma ponderação entre a nulidade do ato prevista no
§2º do art. 37 e a responsabilidade do Estado para com o terceiro contratado
extraída do §6º do mesmo dispositivo legal.

Como ponto incontroverso, restou fixada a obrigação estatal
de  ressarcir  o  contratado  irregularmente  –  promovendo  paralelamente  a
punição da autoridade responsável pelo ato –, em respeito ao princípio geral
de direito referente à vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, firmou-se o
entendimento de que, apesar de nulo, o ato de contratação não pode gerar
benefícios  ilegítimos  à  entidade  pública  responsável  por  sua  formação,
havendo  que  se  garantir  a  contraprestação  dos  serviços  efetivamente
prestados.

Pois bem, a exata delimitação dessa contraprestação consistiu
no  ponto  nodal  da  controvérsia  instaurada.  De um lado,  imiscuídos  das
ideias fundantes e próprias ao Direito do Trabalho, despontou a corrente
defendendo a plena aplicação das normas trabalhista e garantia de todos os
direitos  laborais  respectivos,  tais  como  o  aviso-prévio,  a  gratificação
natalina,  as  férias  e  respectivo  terço,  a  indenização referente  ao seguro-
desemprego, entre outros.

De outra monta, verificando a estrita finalidade de não gerar
a  nulidade  o  enriquecimento  ilícito  para  ambas  as  partes  contratantes,
despontou a corrente que afirma que a invalidade da investidura impede o
surgimento dos direitos trabalhistas, havendo de se observar tão somente a
mera contraprestação estrita pelo trabalho prestado. Este conceito se revela
suficiente e razoável  para o devido resguardo da vedação à percepção de
vantagem ilícita por ambas as partes envolvidas na contratação irregular,
seja a Administração seja o terceiro beneficiado.

 
Tal  entendimento  que  se  coaduna  perfeitamente  com  o

repúdio  constitucional  à  inobservância  do  concurso  público  para  a
contratação  de  pessoal,  bem  como  com  todos  os  demais  princípios  de
Direito  Administrativo,  revelando-se,  como  denominada  pelo  Supremo
Tribunal Federal, uma nulidade jurídica qualificada.

Há de se destacar que, além da contraprestação pelo trabalho,
traduzida no pagamento da quantia correspondente aos salários dos meses
trabalhados,  por  expressa  previsão  legal,  contida  no art.  19-A da  Lei  nº
8.036/1990 – introduzida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, mesmo
em sendo declarado nulo o contrato de trabalho nas hipóteses previstas no
§2º do art. 37 da Constituição Federal, é devido o depósito do FGTS.
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Logo,  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.

Acerca  do  tema,  o  Supremo Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime
de repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial acima esposada no
sentido de que essas contratações  são ilegítimas e,  por  conseguinte,  não
geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito a percepção dos
salários  relativos  ao  período  trabalhado  e,  quando  for  o  caso,  ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS.

Trago à baila a ementa do julgado: 

“CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
NULIDADE.  EFEITOS  JURÍDICOS
ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO  DE  SALDO  SALARIAL  E
LEVANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -
REPERCUSSÃO  GERAL).  INEXIGIBILIDADE
DE  OUTRAS  VERBAS,  MESMO  A  TÍTULO
INDENIZATÓRIO. 

1.  Conforme  reiteradamente  afirmado  pelo
Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988
reprova  severamente  as  contratações  de  pessoal
pela Administração Pública sem a observância das
normas referentes à indispensabilidade da prévia
aprovação em concurso público, cominando a sua
nulidade  e  impondo  sanções  à  autoridade
responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere
a empregados,  essas contratações  ilegítimas não
geram quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos,  a não
ser o direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da
Lei  8.036/90,  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço  -  FGTS.  3.  Recurso  extraordinário
desprovido.” (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
28/08/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-217
DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Para  melhor  elucidar  a  temática,  destaco  o  teor  do
Informativo de jusrisprudência nº 756 da Corte Suprema:  
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“É  nula  a  contratação  de  pessoal  pela
Administração  Pública  sem  a  observância  de
prévia aprovação em concurso público, razão pela
qual não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em  relação  aos  empregados  eventualmente
contratados,  ressalvados os  direitos  à percepção
dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos  termos  do  art.  19-A da  Lei  8.036/1990,  ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Com
base  nessa  orientação,  o  Plenário  negou
provimento  a  recurso  extraordinário  no  qual
trabalhadora — que prestava serviços a fundação
pública  estadual,  embora  não  tivesse  sido
aprovada em concurso público — sustentava que o
§ 2º  do  art.  37  da  CF (“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”) não imporia a supressão de verbas
rescisórias  relativas  a  aviso  prévio,  gratificação
natalina,  férias  e  respectivo  1/3,  indenização
referente ao seguro desemprego, multa prevista no
art. 477, § 8º, da CLT entre outras. Discutiam-se,
na espécie, os efeitos trabalhistas decorrentes de
contratação  pela  Administração  Pública  sem
observância  do  art.  37,  II,  da  CF.  O  Tribunal
asseverou  que  o  citado  §  2º  do  art.  37  da  CF
constituiria referência normativa que não poderia
ser  ignorada na avaliação dos  efeitos  extraíveis
das relações estabelecidas entre a Administração e
os  prestadores  de  serviços  ilegitimamente
contratados.  Destacou  a  importância  que  a
Constituição  atribuiria  ao  instituto  do  concurso
público e às consequências jurídicas decorrentes
de  sua  violação.  Mencionou,  também,  que  as
Turmas  possuiriam  jurisprudência  assente  no
tocante  à  negativa  de  pagamento,  com  base  na
responsabilidade  extracontratual  do  Estado  (CF,
art. 37, § 6º), de outras verbas rescisórias típicas
do  contrato  de  trabalho,  ainda  que  a  título  de
indenização.  O  Colegiado  consignou  que  o
suposto prejuízo do  trabalhador contratado sem
concurso  público  não  constituiria  dano
juridicamente indenizável e que o reconhecimento
do direito a salários pelos serviços efetivamente
prestados afastaria a alegação de enriquecimento
ilícito.RE  705140/RS,  rel.  Min.  Teori  Zavascki,
28.8.2014.” (grifo nosso).
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Assim, a r. sentença merece parcial reforma para  afastar as
condenações  relativas  ao  pagamento  dos  13°  salários,  mantendo,  tão
somente, a condenação relativa ao pagamento do FGTS.

2 – Da Apelação Cível interposta pela autora:

Em suas razões recursais,  a  autora pugna pela  reforma do
decisum a fim de ver reconhecido seu direito à percepção de adicional de
insalubridade,  uma vez restar  comprovado nos  autos que suas atividades
laborais são insalubres. 

Sem razão.

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.

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)
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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.

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.” 

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte
de Justiça, consoante se verifica dos seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA
BRANCA.  TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  RECURSO
OBJETIVANDO  O  PAGAMENTO  DE
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E  PISO
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
LEI  LOCAL  REGULAMENTANDO  AS
REFERIDAS  BENESSES  PARA A  CATEGORIA.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  RECURSO  EM  CONFRONTO
COM  JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA DESTA
CORTE.  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  VERBA
ILEGALMENTE  RETIDA.  DIREITO
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ADIMPLEMENTO,  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE
INCUMBIA.  ART.  333,  II  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO
557,  CAPUT,  DA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  REEXAME
EX-OFFÍCIO E À SÚPLICA APELATÓRIA.  -  A
Administração  Pública  está  vinculada  ao
princípio da legalidade, segundo o qual o gestor
só pode fazer o que a lei autoriza. Desse modo,
inexistindo  anterior  disposição  legal  municipal
acerca  da  percepção  do  adicional  de
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insalubridade, não há como se determinar o seu
pagamento retroativo. Precedentes do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba.  -  "O  adicional  de
insalubridade,  concedido pelo  magistrado a  quo
no percentual  de 40% (quarenta por cento),  nos
termos da Lei nº 7.394/85 merece correção, uma
vez  que  a  Emenda  Constitucional  nº  19/98
condicionou  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade a servidores públicos à existência de
legisla  ção  local.  Assim,  não  se  aplica  aos
servidores  públicos  estaduais  e  municipais
retrocitada  Lei  federal,  que  regulamenta  a
atividade de técnico em radiologia tão somente da
iniciativa  privada.   (TJPB;  Rec.  0000758-
91.2012.815.0251;  Segunda  CâmaraRemessa
Necessária  e  Apelação  Cível  nº  0000874-
57.2012.815.0911  Especializada Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB
27/02/2014;  Pág.  12).  -  “Pela  interpretação
sistemática  dos  dispositivos  constitucionais
relativos  aos  direitos  dos  trabalhadores  e  do
Código  Civil,  bem  como  tomando  por  base  a
jurisprudência dos tribunais de superposição, é de
se  garantir  o  direito  aos  servidores  públicos
municipais de receber o terço de férias, ainda que
não as tenham gozado à época devida.  (TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  05120080007183001  -
Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator DES. MARCIO
MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  Em
27/04/2010) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00008745720128150911,  -  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 02-02-2016).
(grifo nosso). 

“APELAÇÃO  CÍVEL  - AÇÃO  DE  COBRANÇA
MUNICÍPIO  DE  BREJO  DOS  SANTOS  -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR
PÚBLICO ESTATUTÁRIO  - NECESSIDADE DE
LEI  ESPECÍFICA  A  REGULAMENTAR  O
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - INEXISTÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL  -   APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DAS  NORMAS  TRABALHISTAS
IMPOSSIBILIDADE   -  INCIDÊNCIA  DA
SUMULA  42  DO  TJPB  - MANUTENÇÃO  DO
DECISUM  - DESPROVIMENTO  DO  APELO.
Sendo a promovente servidora público estatutária
e inexistindo norma a regulamentar a concessão
de adicional de insalubridade para os ocupantes
de  seu  cargo,  não  há  como  se  determinar  o
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pagamento  almejado,  sob  pena  de  violação  ao
princípio da  legalidade,  preceito  ao qual  está  a
Administração  Pública  vinculada  por  força  do
art. 37 da Constituição Federal. Dada a ausência
de  lei  regulamentadora  do  adicional  de
insalubridade no Município, não há que se falar
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.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  01420272620138150141,  -  Não
possui  -,  Relator  DESA  MARIA  DE  FATIMA
MORAES  B  CAVALCANTI,  j.  em  01-02-2016).
(grifo nosso). (grifo nosso).

Na hipótese em testilha, não existe previsão na lei municipal
acerca da verba pleiteada, o que, por si só, impede a concessão do direito
aventado,  visto  que  é  vedado  ao  Poder  Judiciário  prever  hipótese  de
cabimento para a concessão da gratificação em apreço, sob pena de revestir-
se no exercício da atividade legiferante, em nítida afronta ao princípio da
separação dos poderes. 

O tema em debate foi objeto de Incidente de Uniformização
de Jurisprudência, processo nº 2000622-03.2013.815.0000, de relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,
tendo  sido  decidido  que  o  benefício  em  questão  depende  de  lei
regulamentadora específica nos respectivos Municípios.

Eis o  teor do Enunciado nº  42 da Súmula do Tribunal  de
Justiça da Paraíba:

“Súmula nº  42  –  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”

Afigura-se descabida,  portanto,  a pretensão de deferimento
do  adicional  de  insalubridade  com  base  unicamente  na  norma
regulamentadora nº. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, por se tratar
de dispositivo aplicável unicamente aos empregados celetistas. 

 
A propósito, confira o seguinte escólio 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
JURÍDICO-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) 

Assim sendo, na ausência de lei que especifique as atividades
insalubres e indique qual o valor ou percentuais incidentes em cada um dos
casos,  a  vantagem  pecuniária  não  pode  ser  deferida  à apelante,  em
obediência  ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública,
razão pela qual a manutenção do decisum guerreado, neste ponto, é medida
que se impõe.

3   –   Conclusão  :  
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Ante  o  exposto,  de  ofício,  RECONHEÇO  O
JULGAMENTO EXTRA PETITA, extirpando da sentença a parte relativa
às  férias  e  respectivo  terço  constitucional.  Outrossim,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Oficial, para reformar, em parte, a
sentença vergastada, julgando improcedente o pedido relativo ao pagamento
de décimos terceiros salários. Por fim, NEGO PROVIMENTO ao recurso
apelatório interposto pela autora.

Considerando que as partes foram vencedoras e vencidas na
demanda e, ainda, observando a modificação parcial do julgado de primeiro
grau,  condeno  os  litigantes  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
advocatícios, estes fixados nos termos do art. 20, §4º, do CPC de 73, em R$
800,00 (oitocentos reais),  na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada parte,  admitindo-se a compensação, nos termos da Súmula nº 306 do
Superior Tribunal de Justiça, observando quanto à promovente o art. 12 da
Lei nº 1.060/50 e a isenção do Município quanto às custas. 

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, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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