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- Não tendo o Município se desincumbido totalmente do ônus que
lhe impõe o  artigo 373,  II,  do CPC,  atinente à comprovação dos
fatos  desconstitutivos  do  direito  do  autor,  deverá  arcar  com  o
pagamento das férias e de parte do período do terço constitucional
de  férias  pleiteados  na  exordial  e  não  atingidos  pela  prescrição
quinquenal,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
Municipalidade.

-  Conforme  Jurisprudência  pátria,  “[...]  Os  servidores  públicos
municipais fazem jus à inscrição no PASEP, instituído pela LC nº
08/70, diploma que teve sua constitucionalidade referendada pela
CF/88 (art. 239), desde a data de ingresso no serviço público. III -
Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo,



ou seja,  em  período  distinto  das  respectivas  datas  de  admissão,
seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a
situação  cadastral,  bem  como  arcar  com  os  valores  não
percebidos”.1

- Segundo o STJ, “[...]  para pagamento de verbas remuneratórias
devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de  mora  incidirão  da
seguinte  forma:  percentual  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a
27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que
acresceu o art.  1º-F à  Lei  9.497/97;  percentual  de 0,5% ao mês,  a
partir  da  Medida  Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da
referida Lei (30/06/2009)”2.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 229

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Fernando  Lúcio  de  Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém nos autos da
ação  ordinária  de  cobrança,  promovida  pelo  servidor  ora  recorrente  em  desfavor  do
Município de Dona Inês. 

Na  sentença  recorrida,  a  d.  magistrada  a  quo,  Andressa  Torquato
Silva, julgou  improcedente  o  pedido  de  diferença  do  adicional  de  insalubridade,  bem
como o seu reflexo nas verbas de 13º salário, férias mais um terço e Pasep. Ato contínuo,
condenou a parte autora em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, suspensa pela concessão da justiça gratuita. 

Inconformado com o provimento decisório, o promovente em suas
razões  recursais  pugna  pela  condenação  da  edilidade  ao  pagamento  do  adicional  de

1 TJ-MA - AC: 54122009 MA , Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2009, COLINAS.
2 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



insalubridade de todo o período trabalhado e consequente reflexos, assim como postula
pelo recebimento do 13º salário, férias mais terço constitucional, além do Pasep. Ao final,
postula pelo provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido.

Intimado,  o  Município  apresenta  contrarrazões,  destacando,  em
preliminar, a inovação recursal, ao arguir que os pedidos relacionados a décimo terceiro
salário, férias e terço de férias e Pasep não foram pleiteados na peça inicial. No mérito,
pugna pela manutenção da decisão e pelo desprovimento do apelo. 

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte gira em torno da possibilidade
de  o  autor  fazer,  ou  não,  jus  à  diferença  do  recebimento  a  menor  do  adicional  de
insalubridade  e  seus  reflexos  nas  verbas  relativas  a  décimo  terceiro,  férias  e  terço
constitucional,  bem  como  ao  recebimento  do  13º  salário,  férias  acrescidas  do  terço
constitucional referentes aos últimos cinco anos e a indenização pela não cadastramento
no PASEP.

Imperioso registrar, a princípio, que, embora nula a sentença por ser
deixar de julgar  os pedidos relacionados ao 13º  salário,  férias,  terço de férias  e Pasep,
revelando-se, assim, citra petita, o feito se encontra em condições de imediato julgamento,
afigurando-se  desnecessário  o  retorno  dos  autos  ao  primeiro  grau  para  nova  decisão,
conforme art. 1.013, § 3º, do CPC. 

Nessa  esteira,  faz-se  necessário  analisar  a  preliminar  de  inovação
recursal alegada pela edilidade em sede de contrarrazões, a qual deve ser rejeitada, pelas
razões que seguem. 

Na petição  inicial,  o  servidor  além de  postular  pelo  adicional  de
insalubridade e seus reflexos, pugna também pelo recebimento do 13º salário, férias mais
terço  constitucional  e  Pasep,  pedidos  estes  que  se  repetem no recurso  apelatório,  não
havendo que se falar em inovação recursal, razão pela qual rejeito a preliminar. 

Quanto  ao  mérito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia  em
deslinde  transita  em  redor  da  possibilidade,  ou  não,  da  extensão  do  adicional  de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde do Município de Dona Inês no importe
de 20% (vinte por cento), em razão do que o autor pugna pela implantação de tal benefício
em seu contracheque, inclusive com a condenação da Municipalidade ao pagamento da
diferença de valores retroativos a todo o período não prescrito.



À  luz  desse  entendimento,  importante  destacar  que  esta  Egrégia
Corte,  por  meio  do  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.  2000622-
03.2013.815.0000,  de  relatoria  do  Exmo.  Des.  José  Ricardo  Porto,  uniformizou  seu
entendimento no sentido de que, à procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível
a  existência  de  legislação  local  voltada,  especificamente,  à  extensão  do  adicional  de
insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde.

Para tanto, editou-se a seguinte súmula:

“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”.

Trasladando-se tal raciocínio ao caso dos autos, imperioso destacar a
edição  da  Lei  n.  549/2010,  regulamentando  as  atividades  insalubres  no  âmbito  da
Administração Municipal, a qual em seu art. 2º, I, estabelece um adicional na ordem de
10%  (dez  por  cento)  sobre  o  salário  básico  aos  servidores  públicos  em  contatos  com
agentes biológicos.

A esse respeito, analisando os contracheques colacionados aos autos
(fls. 126/146), verifica-se que a edilidade vem pagando o respectivo adicional ao autor na
ordem de 10% sobre os seus vencimentos, conforme previsão legislativa local, devendo ser
afastado, assim, o pedido do promovente no sentido de majorar o respectivo adicional
para 20%, tendo em vista que não faz jus a tal percentual.

Com  relação  ao  décimo  terceiro  salário,  é  de  se  destacar  que  os
argumentos recursais não rendem guarida, pois, consoante as fichas funcionais (fls. 83/88)
e  os  contracheques  colacionados,  resta  demonstrado  que  a  edilidade  já  realizou  os
pagamentos legais.

No tocante ao terço constitucional de férias, a edilidade comprovou o
pagamento dos anos de 2012 e 2013 (fls. 87/88), não havendo, todavia, demonstração de
pagamento quanto aos anos de 2008 a 2011, razão pela qual o pleito do autor deve ser
favorável neste respectivo período.

Outrossim, a edilidade também deve ser condenada ao pagamento
das férias dos períodos trabalhados, não alcançados pela prescrição quinquenal, pois não
restou demonstrado o adimplemento de tais verbas.

A esse respeito, oportuno destacar que o ônus da prova quanto ao
pagamento das férias e do terço constitucional de férias é do Município, por constituir fato
extintivo do direito do autor, conforme previsão expressa do art. 373, II,  do Código de
Processo Civil. 



Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

“É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao
recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas em que for
vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante
apreciação  equitativa  do  juiz.  Assim,  tendo  o  juízo  monocrático
seguido as balizas legais, não há o que se alterar. Estando a matéria
pacificada por jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça,
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos termos do caput
do art. 557 do CPC”.3 

“[...] Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa
fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir  prova
capaz de elidir a presunção de veracidade existente em favor do
trabalhador.”4 

Sobre  o  tema,  também  é  apropriada  a  lição  do  eminente
processualista Nelson Nery Júnior, para quem: 

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se
desincumbiu.” 5

Assim, entendo que o recorrido faz jus às férias de todo o período
reclamado, não alcançados pela prescrição, e aos terços de férias dos anos de 2008 a 2011. 

No que se refere à indenização pela não inscrição do PASEP, creio
que a pretensão do autor merece prosperar.

A inscrição dos servidores públicos no Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 08/1970 e
implica  obrigação da  pessoa jurídica  de  direito  público  a  qual  o  servidor  se  encontra
vinculado.

O normativo foi recepcionado expressamente pelo § 3º do art. 239 da
CF, vazado nos seguintes termos:

“Art.  239.  A  arrecadação  decorrente  das  contribuições  para  o
Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar n. 7,
de  7  de  setembro  de  1970,  e  para  o  Programa  de  Formação  do

3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
4 TJPB - ACRA Nº 051.2006.000439-0/001- Rel. Juiz convocado Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008.
5 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:



Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar n.
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, a Lei 7.859/89 regulamentou a constituição para garantir
aos servidores públicos que percebem até dois salários-mínimos e que estejam cadastrados
no PASEP há, no mínimo, cinco anos, um abono anual, no valor de um salário-mínimo.
Senão, confira-se:

“Art. 1º 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; 

II - estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos (art. 4º, § 3º, da
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975) no Fundo de
Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.”

Neste cenário, não é razoável que a omissão do Poder Público em
inscrever  o  servidor  no  referido  programa  traga-lhe  mais  prejuízos,  devendo,  pois,  o
município efetuar o pagamento que, por sua culpa exclusiva, deixou de receber o autor.

Reitero,  havendo atraso  ou mesmo ausência  de  cadastramento  no
programa de servidores que tenham como remuneração até dois salários-mínimos, como é
o  caso  dos  autos,  deve  o  Município  indenizá-los  pelos  prejuízos  decorrentes  do  não
recebimento dos abonos anuais a que têm direito.

“Quanto ao PIS/PASEP, o cadastramento é obrigatório para que o
trabalhador  possa  adquirir  direito  ao  recebimento  do  fundo  ali
depositado. Todavia, inexiste prova de que a servidora tenha sido



cadastrada  no  PIS/PASEP,  ônus  que  competia  ao  apelante
voluntário,  a  teor  do art.  333,  do  CPC.  Sua  inércia  em efetuar  a
inscrição da apelada no referido programa implica em lesão que
gera o direito à indenização substitutiva correspondente às parcelas
não  recolhidas  regularmente,  ainda  que  não  tenha  ocorrido  a
implementação do prazo de cinco anos para a aquisição do direito
ao fundo depositado. Logo, a sentença, nesse aspecto, também está
correta”.6

“[...]  Os servidores públicos municipais fazem jus à inscrição no
PASEP,  instituído  pela  LC  nº  08/70,  diploma  que  teve  sua
constitucionalidade referendada pela CF/88 (art. 239), desde a data
de  ingresso  no  serviço  público.  III  -  Demonstrada  a  desídia  da
municipalidade  ao  inscrever  a  destempo,  ou  seja,  em  período
distinto  das  respectivas  datas  de  admissão,  seus  servidores  no
programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral,
bem como arcar com os valores não percebidos”.7

Ademais, no que tange aos consectários legais, urge ressaltar que o
STJ  firmou entendimento  de  que,  nas  condenações  face  à  Fazenda  Pública,  “[...]  para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora
incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.
3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da
Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao
mês,  a  partir  da  Medida  Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de
29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros
moratórios  calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção  monetária,  em  face  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova
redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação
da referida Lei (30/06/2009).8

Relativamente aos termos de início dos juros de mora e da correção
monetária, aponto que tais consectários legais devem incidir na forma acima elencada, a
contar, respectivamente, da data do inadimplemento das verbas, isto é, do momento em
que as mesmas deveriam ter sido devidamente adimplidas pelo Poder Público réu.

Expostas  estas  considerações,  dou provimento parcial  ao  recurso,
para,  julgando  procedente  em  parte  a  pretensão,  condenar  o  município  a  pagar  ao
recorrente verbas relacionadas ao terço constitucional dos anos de 2008 a 2011, férias de
todo o período trabalhado e não prescrito, além da indenização pela não inscrição do autor

6 TJ-MG 100860601611960011 MG 1.0086.06.016119-6/001(1), Relator: CAETANO LEVI LOPES, Data de Julgamento: 27/01/2009, Data
de Publicação: 18/02/2009.

7 TJ-MA - AC: 54122009 MA , Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2009, COLINAS.
8 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



no PASEP, no equivalente a um salário-mínimo por ano, no período não atingido pela
prescrição quinquenal, até a efetiva inscrição, devidamente corrigidas e acrescidas de juros
de mora, nos termos acima delineados.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes,
pro rata, nos ônus de sucumbência, deixando, contudo, de arbitrar as verbas de patrocínio,
ante  a  iliquidez  do  julgado  e  por  ocasião  do  art.  85,  §4º,  II,  CPC.  Destaco,  ainda,  a
suspensão da exigibilidade decorrente da Gratuidade Judiciária, segundo art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


