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PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
SUSCITADA NO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO.

- A via escolhida mostrou-se adequada, porquanto a
aptidão  da  ação  manejada  enseja  que  o  Órgão
Jurisdicional  efetive  as  medidas  pretendidas,
permitindo  que  seja  alcançado  o  binômio
necessidade/utilidade do provimento, culminando no
interesse de agir da parte autora.

APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  NECESSÁRIA  E
RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA
ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS
DURANTE  ESTE  INTERSTÍCIO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL
NO  PERÍODO  LABORADO  QUESTIONADO.  13º
SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
VERBAS  PLEITEADAS  DEVIDAS.  DIREITO
CONSTITUCIONAL CONSAGRADO. PAGAMENTO
NECESSÁRIO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E
DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO ADESIVO. 

-  É  obrigação  constitucional  do  Poder  Público
remunerar  seus  servidores  pelos  trabalhos
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prestados,  sendo  enriquecimento  ilícito  a  retenção
de seus salários.

-  “Não  há o  que  se  falar  em direito  ao  FGTS do
período após a mudança, eis que referido benefício
é devido apenas aos servidores regidos pela CLT”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
Nº00008253520128150161,  Relator  DESA.  MARIA
DAS  GRAÇAS  MORAIS  GUEDES,  j.  em  16-03-
2016).

- A ausência de lei específica definindo os graus e
os  percentuais  do  adicional  de  insalubridade
desobriga o Município do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em PROVER  PARCIALMENTE  A
APELAÇÃO  E A REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVER O RECURSO
ADESIVO DO MUNICÍPIO,  nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 241.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária,  Apelação  Cível  interposta

por  JOSILEIDE BARBOSA DE SILVA e  Recurso Adesivo  apresentado pelo

MUNICÍPIO DE BAYEUX contra a Sentença de fls. 169/173  proferida  pelo

Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux que, nos autos da Ação de Cobrança,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,  condenando o

Promovido a pagar à Promovente: a) o 13º salário dos anos de 2004 (3/12) e

2008 (2/12); b) férias proporcionais do período de outubro de 2004 a agosto de

2005 (11/12 avos) e janeiro a fevereiro de 2008 (2/12 avos) integrais referentes

aos anos de 2006 e 2007.

Em suas  razões, fls. 175/183, a Autora, ora Apelante, pugna

pelo pagamento do FGTS e do terço constitucional de férias, do período de

fevereiro de 2004 a fevereiro de 2008, bem como do adicional de insalubridade.

Ao final, requer o provimento do Recurso.

Recurso Adesivo apresentado pelo Município de Bayeux,  fls.
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186/197, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita, defendendo que

o direito na demanda não está elencado no contrato administrativo celebrado

com a Autora para prestação do serviço. No mérito, sustenta que a Autora foi

contratada por excepcional interesse público, que tem natureza administrativa e

não comporta condenação em verbas trabalhistas.

Contrarrazões  ao  Apelo  às fls.  199/209 e  Contrarrazões  ao

Recurso Adesivo às fls. 214/219.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

desprovimento  do  Recurso  Adesivo  do  Município,  provimento  parcial  da

Apelação da Autora e da Remessa Necessária, modificando a Sentença para

incluir na condenação o pagamento do terço constitucional de férias do período

de outubro de 2004 a agosto de 2005 (11/12 avos), de janeiro a fevereiro de

2008 (2/12 avos) e dos anos de 2006 e 2007; e por fim, para que os valores

devidos sejam corrigidos monetariamente, conforme previsto no art. 1º-F da Lei

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 (fls. 234/237v).

É o relatório. 

VOTO

Preliminar  de  inadequação  da  via  eleita  arguida  pelo

Município em sede Recurso Adesivo.

O Promovido suscita a preliminar de inadequação da via eleita,

defendendo  que  o  direito  na  demanda  não  está  elencado  no  contrato

administrativo celebrado com a Autora para prestação do serviço. 

Tal alegação não merece prosperar.

A via escolhida mostrou-se adequada, porquanto a aptidão da

ação  manejada  enseja  que  o  Órgão  Jurisdicional  efetive  as  medidas

pretendidas, permitindo que seja alcançado o binômio necessidade/utilidade do

provimento, culminando no interesse de agir da parte autora.
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Portanto, rejeito a preliminar apontada.

Mérito

Os Recursos serão analisados conjuntamente.

Extrai-se  dos  autos  que  a  parte  Promovente  é  Agente

Comunitária de Saúde, desde 2004, junto ao Município Promovido, através de

processo seletivo, uma vez que na época não dispunha de lei municipal para

contratação.

A Autora relata que, a partir de março de 2008, o contrato CLT

foi extinto, já que houve a transmutação para o regime estatutário.

Aponta que, no período de 12.02.2004 a fevereiro de 2008, não

gozava de férias, não recebeu 13º salário, adicional de insalubridade, assim

como não houve depósito do FGTS. 

O  magistrado  a  quo condenou  o  Demandado  a  pagar  à

Demandante: a) o 13º salário dos anos de 2004 (3/12) e 2008 (2/12); b) férias

proporcionais do período de outubro de 2004 a agosto de 2005 (11/12 avos) e

janeiro a fevereiro de 2008 (2/12 avos) integrais referentes aos anos de 2006 e

2007.

A Autora, em seu Recurso Apelatório, pleiteia a reforma parcial

da Sentença para que o Promovido pague o FGTS, o terço constitucional de

férias, bem como o Adicional de Insalubridade. Já o Município, em sede de

Recurso Adesivo,  sustenta que a Promovente foi contratada por excepcional

interesse público, que tem natureza administrativa e não comporta condenação

em verbas trabalhistas.

Pois bem.

Assiste razão, em parte, a Demandante/Apelante.
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Tratando-se de Ação de Cobrança de remuneração intentada

por servidor, opera a inversão do ônus probandi, cabendo à Administração

Pública demonstrar o adimplemento dos salários ou que estes não trabalharam

no período reclamado, pois os Autores, normalmente, não têm meios materiais

para demonstrar a inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de

todos os recursos para fazer prova do contrário. 

É pacífica a jurisprudência pátria, nesse esteio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
SUSCITADA PELO APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VERBAS SALARIAIS. ATRASO. INCUMBÊNCIA DO
ÔNUS DA PROVA AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO,
IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
OBRIGAÇÃO DA EDILIDADE DE EFETUAR OS
PAGAMENTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO APELO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS.
REFORMA DE OFÍCIO DO JULGADO NESTE
PARTICULAR. DIREITO AUTORAL.1

A  Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º2, estende aos

servidores ocupantes de cargo público os direitos constitucionais assegurados

no art. 7º, dentre os quais o direito ao  salário,  férias  acrescidas  do  terço

constitucional e 13º salário.

Observo que, através dos elementos constantes deste encarte

processual, a     Edilidade     não   comprovou o pagamento do terço constitucional de

férias, período de outubro de 2004 a agosto de 2005 (11/12 avos), de janeiro a

fevereiro  de  2008 (2/12  avos)  e  dos anos  de  2006  e  2007,  pleiteado pela

Autora.

Portanto, se o  Município  não logrou êxito em derruir as

1 TJ/RN - 54612 RN 2008.005461-2, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 09/03/2010, 1ª Câmara
Cível.
2 Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir. 
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alegações autorais, deve suportar tal ônus.

Quanto  ao  FGTS,  este  surgiu  para  substituir  a  estabilidade

decenal no emprego (estabilidade após dez anos do contrato de trabalho) que,

anteriormente, era prevista pela CLT. Desse modo, o Fundo de Garantia por

Tempo de  Serviço  constitui  um fundo,  para  o  qual  o  empregador  contribui

mensalmente com a quantia correspondente a oito por cento da remuneração

paga ou devida ao empregado, a fim de garantir a subsistência deste, após a

sua demissão. 

Portanto, não faz sentido se falar em direito ao recolhimento de

tal  verba,  se  a  relação  é  regida  por  regime  jurídico  único,  dotada  de

estabilidade. Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADMISSÃO
EM  01  DE  ABRIL  DE  1981,  SOB  A  ÉGIDE  DA
CONSTITUIÇÃO  DE  1967.  INEXISTÊNCIA  DE
CONCURSO  PÚBLICO.  ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO
DO  REGIME  CELETISTA  PARA  ESTATUÁRIO.
POSSIBILIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE  SERVIÇO  (FGTS).  VERBA  EMINENTEMENTE
TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO BIENAL A CONTAR DA
EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE  TRABALHO.
PRECEDENTES  DO  STF  E  DESTE  EGRÉGIO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557
CAPUT  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  A
jurisprudência  do  STF  é  firme  no  sentido  de  que  o
servidor  não possui  direito  adquirido  ao regime jurídico
para  o  qual  foi  inicialmente  contratado.  Assim,  não  há
qualquer  ilegalidade  na norma que converteu o  regime
jurídico  do  autor  de  celetista  para  o  estatutário.  A
mudança  de  regime  jurídico  do  servidor  caracteriza  a
extinção  do  contrato  de  trabalho,  iniciando-se,  a  partir
daí,  o  prazo prescricional  para a cobrança dos direitos
trabalhistas. Não há o que se falar em direito ao FGTS
do  período  após  a  mudança,  eis  que  referido
benefício  é  devido  apenas  aos  servidores  regidos
pela  CLT. "O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível,  improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  Súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal
Federal,  ou de Tribunal  Superior"  (art.  557,  "caput",  do
CPC).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo
Nº00008253520128150161, Relator  DESA. MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 16-03-2016).

6



Apelação Cível, Remessa Necessária e Recurso Adesivo nº 0001092-29.2017.815.0000

Com efeito, o FGTS não é devido. 

Em relação ao pleito do Adicional de Insalubridade, este não

merece prosperar, uma vez que o referido Adicional só foi regulamentado pela

Prefeitura Municipal de Bayeux no ano de 2016, através da Lei Municipal nº

1.451/2016.

Dessa  forma,  a  Autora  não  tem direito  a  receber  diferença

retroativa da época da prestação laboral.

Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial,  REJEITO  A  PRELIMINAR  ARGUIDA  e,  no  mérito,  PROVEJO

PARCIALMENTE  A  APELAÇÃO  e  a  REMESSA  NECESSÁRIA  e

DESPROVEJO  O  RECURSO  ADESIVO  DO  MUNICÍPIO,  modificando  a

Sentença  para  incluir  na  condenação  o  pagamento  do  terço

constitucional de férias do período de outubro de 2004 a agosto de 2005

(11/12 avos), de janeiro a fevereiro de 2008 (2/12 avos) e dos anos de 2006

e  2007;  e  por  fim,  para  que  os  valores  devidos  sejam  corrigidos

monetariamente, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com

redação dada pela Lei nº 11.960/09.

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  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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