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APELAÇÃO  CÍVEL  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  INDENIZAÇÃO
COMPENSATÓRIA DO PASEP. NECESSIDADE DE
LEI  LOCAL  INSTITUINDO  A  INSALUBRIDADE.
MATÉRIA SUMULADA PELO TJPB.  EXISTÊNCIA
DE  LEI  LOCAL  COMPROVADA  NOS  AUTOS.
INDENIZAÇÃO  DO  PIS/PASEP.  PAGAMENTO
DEVIDO. TERÇO  CONSTITUCIONAL  E  13º
SALÁRIOS. VERBAS DEVIDAS. ADIMPLEMENTO
NÃO  COMPROVADO  PELO  MUNICÍPIO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA REMESSA
NECESSÁRIA.

- “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”.
(Súmula nº 42 do TJPB).

-  O Município  possui  a  obrigação de depositar  os
valores  referentes  ao  Programa  de  Formação  do
Patrimônio  do  Servidor  Público   (PASEP)  em
benefício do servidor público que presta serviços a
seu favor.

-  Incumbe  ao  Município  cobrado  o  ônus  de
comprovar  o  pagamento  de  todas  as  parcelas
pleiteadas,  sob  pena  de  serem  consideradas  não
cumpridas. Precedente da Corte (TJPB, Acórdão do
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processo nº 11620110003082001, Órgão TRIBUNAL
PLENO,  Relator  DES.  JOÃO ALVES DA SILVA,  j.
Em 01/03/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Recurso Apelatório e a Remessa
Necessária, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
364. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santa

Rita, inconformado com a Sentença, proferida nos autos da Ação de Cobrança

ajuizada por Fabiana Andrade de Sousa, que julgou parcialmente procedente o

pedido aduzido na inicial.

Em  suas  razões,  o  Apelante  pugnou  pelo  provimento  do

Recurso, aduzindo inexistir lei local instituidora do Adicional de Insalubridade

no âmbito do Município recorrido, no período cobrado pela Autora, bem como

inexistir obrigação municipal em realizar o recolhimento do PASEP em favor da

Recorrida. 

Contrarrazões apresentadas, fls. 348/351.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou

parecer sem adentrar no mérito recursal (fls. 359/360). 

É o relatório. 

VOTO

Antes da análise do presente Recurso, cumpre esclarecer a

questão do duplo grau de jurisdição, considerando que o Enunciado n.º 490 da

Súmula da Jurisprudência predominante do STJ preconiza ser imprescindível a

reanálise da Sentença proferida contra a Fazenda Pública, na hipótese desta

ilíquida. 
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Logo, é estreme de dúvidas que o caso em testilha está sujeito

ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Deste  modo,  em  observância  ao  princípio  da  economia

processual, farei a análise conjunta do Apelo e da Remessa. 

A  Autora é servidora pública municipal, desempenhando  o

cargo de Agente  Comunitário  de  Saúde, e,  em razão das atividades

desenvolvidas, postula Gratificação de Insalubridade,  pagamento  de  13.º

salário,  férias  não  gozadas  bem  como  pagamento  indenizatório  pela  não

inscrição do PIS/PASEP.

In casu, restou comprovada a existência de lei específica local

criando  a  Gratificação  de  Insalubridade  para  os  Agentes  Comunitários  de

Saúde, bem como estabelecendo  os graus e os percentuais que permitem a

concessão do Adicional de Insalubridade à Apelada. 

Nessa  senda,  imperioso  ressaltar  que  o  Plenário  do  Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba editou a Súmula nº 42, que assim disciplinou a matéria:

“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”.

No  que  diz  respeito  à  indenização  pela  não  inscrição  do

Promovente  no PASEP (Programa de Formação do  Patrimônio  do Servidor

Público),  esta  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.
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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
programado 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.”

In casu, restou incontroverso que a Requerente presta serviços

ao  Município,  não  tendo  recebido  os  valores  que  lhe  eram  devidos  em

decorrência da omissão da Edilidade em providenciar o seu cadastramento no

Programa  PIS/PASEP.  Por  este  motivo,  tem  direito  ao  recebimento  da

indenização  compensatória,  considerando  o  não  recebimento  do  benefício,

respeitada a prescrição quinquenal. 

Por fim, no que se refere ao Décimo Terceiro Salário e Terço de

Férias, é cediço que a percepção de décimo terceiro salário e o gozo de férias

remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor, constitui

direito social assegurado a todo trabalhador, seja ele estatutário ou celetista,

por força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do  vínculo  firmado

entre as partes, tais verbas serão devidas a Autora caso comprove os serviços

prestados à Edilidade. 
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A esta, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar o pagamento

de  todas  as  parcelas  pleiteadas,  sob  pena  de  serem  consideradas  não

cumpridas.  Precedente  da  Corte  (TJPB,  Acórdão  do  processo  nº

11620110003082001, Órgão TRIBUNAL PLENO, Relator DES. JOÃO ALVES

DA SILVA, j. Em 01/03/2013).

No caso tratado nos autos, compulsando detidamente o caderno

processual, verifico que a Demandante comprovou o seu trabalho perante a

municipalidade  Promovida,  inclusive,  trouxe  documentos  que  atestam  a

prestação de labor e a percepção de vencimentos. Por outro lado, na peça

contestatória, o Município se ateve a sustentar que o Promovente não possuía

direito  as  referidas  verbas  salariais,  logo,  resta  incontroverso  e  não

recebimento.

Ante  o  exposto,  com  base  nos  fundamentos  expostos,

DESPROVEJO o Recurso e a Remessa Necessária.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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