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REMESSA  NECESSÁRIA  E  1ª  APELAÇÃO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  CONTRATAÇÃO  SEM  CONCURSO.  FGTS.
NULIDADE  DO  CONTRATO.  NECESSIDADE  DE
RECOLHIMENTO.  INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A, DA LEI Nº
8.036/90.  CORREÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DA
VERBA, DE INCIDÊNCIA DE FÉRIAS E DO 13º EM SUA BASE
DE CÁLCULO, A FIM DE SE ADEQUAR AO QUE FOI PEDIDO
NA  EXORDIAL.  NULIDADE,  NESTE  PONTO.  DECLARAÇÃO
DE  OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO ART.  557,  CAPUT,  E  §1º-A,  DO
CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA REMESSA.  SEGUIMENTO
NEGADO À APELAÇÃO DO RÉU.

- Nada obstante faça-se referência no pedido apenas ao reflexo do
FGTS  nas  férias  e  no  13º  salário,  o  magistrado  condenou  o
Município  a  pagar  valores  que  não  integraram  o  pedido,
notadamente,  as  próprias  férias  e  13º  salários  considerados
isoladamente. Neste cenário, entendo que o julgamento entregou
prestação  que  difere  do  que  fora  pedido,  configurando  o
julgamento extra petita, que viola o disposto nos arts. 128 e 460, do
CPC. Em que pese o vício, entendo que a sentença é nula apenas na
parte em que o pedido foi extrapolado, de forma que o decote da
condenação referente a estes pontos permite que a decisão subsista
quanto aos seus demais termos. 

-  “Mesmo  quando  reconhecida  a  nulidade  da  contratação  do
empregado público,  nos termos do art.  37,  §  2º,  da Constituição
Federal,  subsiste  o  direito  do  trabalhador  ao  depósito  do  FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”
O  capítulo  referente  à  fixação  do  período  de  recolhimento  do
FGTS  enseja  um  julgamento  ultra  petita,  devendo  este  ser
retificado para a data de admissão da autora (12/01/1998) até a data



da mudança de regime jurídico (23/05/2008), assim como requerido
na  peça  vestibular.  Pelo  mesmo  motivo,  deve  ser  corrigido  o
comando judicial, para que nele conste que as férias e o 13º salário
sejam incluídos na base de cálculo do FGTS, sem haver qualquer
incidência deste sobre aquelas verbas.

2ª APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA QUANTO AOS AGENTES
COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE
DE  OBEDIÊNCIA.  SEGUIMENTO  NEGADO.  CPC,  ART.  557,
CAPUT.

-  Nos  termos  da  linha  jurisprudencial  uniformizada  da  Egrégia
Corte  de  Justiça  da  Paraíba,  emerge  o  seguinte  entendimento
sumulado:  “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”1. - Em não havendo previsão específica da legislação do
Município  quanto  a  extensão  do  adicional  de  insalubridade  à
categoria dos agentes comunitários de saúde, incabível a concessão
da respectiva verba.

Relatório

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelações  interpostas  contra  sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação demanda ajuizada
inicialmente na Justiça do Trabalho por Kátia Cilene da Silva Costa em face do Município
de Catolé do Rocha.

Durante o trâmite do feito, o Tribunal Regional do Trabalho declinou
da competência, por entender que existe lei local que regula a profissão e dispõe que os
agentes de saúde se submeterão ao regime estatutário.

Na Jurisdição Estadual, o magistrado a quo condenou o município a
pagar as seguintes verbas: pagamento das verbas inerente ao FGTS não recolhido; Férias, o
terço  constitucional  e  o  13º  salário  compreendidos no período entre a  contratação e  a
mudança  para  o  regime  jurídico  administrativo,  respeitada  a  prescrição  quinquenal.
Afastou, por outro lado, o pedido relativo ao pagamento de implantação e pagamento de
adicional de insalubridade, por força da ausência de regulamentação em norma local.

Inconformado, o primeiro apelante (Município de Catolé do Rocha)
alega a nulidade dos contratos firmados, diante da ausência de concurso público. Quanto

1  TJPB - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000 – Rel. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho – Rel. p/ o acórdão: Des. José Ricardo Porto – Pleno – j. 24/03/2014.



ao  FGTS,  defende  que  referida  nulidade  somente  pode  implicar  no  pagamento  dos
salários, sendo indevidas quaisquer outras verbas. Ressalta o pagamento do 13º salário e
que a condenação deve respeitar a prescrição quinquenal. Ao final, pede o provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

A autora, por sua vez (2º apelação), alega que a atividade de Agente
Comunitário de Saúde é insalubre, oferecendo riscos reais a sua saúde, daí porque seria
devido o adicional respectivo. Argumenta que a ausência de norma regulamentadora não
seria óbice ao deferimento do pedido, haja vista a possibilidade de utilização da analogia
com portarias do Ministério do Trabalho.

Por fim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido de implantação do adicional de insalubridade e o pagamento
das verbas retroativas, no percentual de 20% incidente sobre sua remuneração.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  Município,  pleiteando  o
desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

De início, entendo que, em se tratando de litígio em que a Fazenda
Pública foi vencida, necessário o cumprimento do rito previsto no art. 475, I, e seu § 1º, do
Código de Processo Civil.

Anote-se,  ademais,  que  inaplicável  o  disposto  no  §  2º  do  artigo
citado, pois, conforme jurisprudência emanada da Corte Superior, “as sentenças ilíquidas
desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às respectivas
autarquias  e  fundações  de  direito  público  estão  sujeitas  ao  reexame  necessário.  A
exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de pedido genérico e
ilíquido, pois esse dispositivo pressupõe uma sentença condenatória 'de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'.” 1

De ofício, examino o litígio, também, à luz da remessa necessária.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora foi contratada, na
condição  de  prestadora  de  serviços  temporários,  para  exercer  as  funções  de  Agente
Comunitário de Saúde, fato este que se deu em 12/01/1998, perdurando, nesta qualidade,
até maio de 2008, quando houve a mudança para o regime estatutário.

Parte  da  discussão  devolvida  a  esta  Corte  se  limita  a  tratar  de

1 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



questões  relativas  ao  período  anterior  a  2008,  quando  a  promovente  se  vinculava  ao
Município através de contrato temporário.

Tanto que o pedido da autora restringe-se ao período compreendido
entre 12/01/1998 a maio de 2008, em relação ao qual pleiteia: pagamento do FGTS e seus
reflexos nas férias, terço constitucional e 13º salário.

Nada obstante a referência no pedido apenas ao reflexo do FGTS nas
férias  e  no  13º  salário,  o  magistrado  condenou o  Município  a  pagar  valores  que  não
integraram  o  pedido,  notadamente,  as  próprias  férias  e  13º  salários  considerado
isoladamente.

Neste  cenário,  entendo  que  o  julgamento  entregou  prestação  que
difere do que fora pedido, configurando o julgamento extra petita, que viola o disposto
nos arts. 128 e 460, do CPC, que verberam:

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  Ihe  foi
demandado.

Em que pese o vício, entendo que a sentença é nula apenas na parte
em que o pedido foi extrapolado, de forma que o decote da condenação referente a estes
pontos permite que a decisão subsista quanto aos seus demais termos. Neste sentido:

“Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a
sentença,  basta  que  seja  decotada  a  parte  na  qual  a  decisão  se
excedeu. Precedentes”.2

“Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a
fato  não  constante  do  pedido,  bem  como  para  decotar  assim  a
condenação por danos morais”.3

Expostas  estas  considerações,  declaro,  de  ofício,  a  nulidade  do
capítulo da sentença que condenou o município ao pagamento de férias e 13º salário.

Superada  tal  questão,  cabe  analisar  a  decisão  com  relação  à
condenação no FGTS, vez que o acolhimento da preliminar fez com que somente essa
verba permanecesse no dispositivo da sentença.

2 STJ - AgRg no AREsp 153.754⁄PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04⁄09⁄2012, DJe 11⁄09⁄2012
3 STJ - REsp 1352962⁄PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07⁄05⁄2013, DJe 20⁄05⁄2013



Pois bem, o Município promovido, em sua peça de defesa, alega que
a autora não faz jus ao recolhimento do FGTS, porquanto considera que a contratação seria
nula.

No  meu  sentir  tal  argumento  não  merece  prosperar,  eis  que  o
entendimento jurisprudencial dominante no Supremo Tribunal Federal reconhece o direito
em  questão  ainda  que  o  contrato  seja  declarado  nulo,  tal  como  ocorreu  no  caso  em
discussão.

Registre-se que embora a referida verba seja habitualmente apontada
como  celetista,  a  previsão  do  art.  7º,  III,  da  CF,  revela-se  como  um  direito
constitucionalmente assegurado a todos os trabalhadores, sendo, portanto, extensível aos
prestadores  de  serviços,  mesmo  que  tenham  sido  contratados  pela  Administração  de
forma irregular, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que está assim transcrito: 

“Art.  19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do
trabalhador  cujo  contrato  de  trabalho  seja  declarado  nulo  nas
hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando
mantido o direito ao salário.”

Neste particular, transcreve-se o seguinte julgado:

“Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato  nulo.
Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.  Artigo  19-A da  Lei  nº  8.036/90.
Constitucionalidade.  1.  É  constitucional  o  art.  19-A  da  Lei  nº
8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a
Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito
ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação
do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição
Federal,  subsiste  o  direito  do  trabalhador  ao  depósito  do  FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”4.

“Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato  nulo.
Efeitos.  Recolhimento  do  FGTS.  Artigo  19-A da  Lei  nº  8.036/90.
Constitucionalidade.  1.  É  constitucional  o  art.  19-A  da  Lei  nº
8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a
Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia
aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito
ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação

4 STF – RE 596478,  Relator(a):  Min.  ELLEN GRACIE,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  DIAS TOFFOLI,  Tribunal Pleno,  julgado em
13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679- 01 PP-00068”



do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição
Federal,  subsiste  o  direito  do  trabalhador  ao  depósito  do  FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.5

"O titular  da conta  vinculada  ao FGTS tem o direito  de sacar  o
saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho
por ausência de prévia aprovação em concurso público" (Súmula
466/STJ). Em razão de expressa previsão legal, "é devido o depósito
do  FGTS  na  conta  vinculada  do  trabalhador  cujo  contrato  de
trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º,
da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art.
19-A  da  Lei  8.036/90  #  incluído  pela  Medida  Provisória  2.164-
41/2001). 2. Ressalte-se que "a declaração de nulidade do contrato
de  trabalho  em  razão  da  ocupação  de  cargo  público  sem  a
necessária  aprovação  em  prévio  concurso  público,  consoante
previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa
recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento
das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS" (REsp
1.110.848/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.8.2009 # recurso
submetido ao regime do art. 543-C do CPC). 3. No caso, o Tribunal
de origem entendeu que "a declaração de nulidade do contrato de
trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária
aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37, II, da CF/88, gera para o trabalhador o direito ao levantamento
das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS, a título
de  indenização".  Esse  entendimento  está  de  acordo  com  a
orientação desta Corte, "que é no sentido de que a declaração de
nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo
público sem a necessária aprovação em prévio concurso público,
consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência
de  culpa  recíproca,  gerando,  para  o  trabalhador,  o  direito  ao
levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada do
FGTS" (REsp 1.335.115/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 24.9.2012). 4. Agravo regimental não provido”.6

Contudo, diversamente do que pretende a promovente, a natureza
do vínculo que mantinha com a Edilidade no referido período não é de servidora celetista,
mas de prestadora de serviço.

No caso,  o próprio Município recorrente reconhece a nulidade do
contrato sub examine, daí porque acompanho o entendimento supracitado, confirmando,
5 STF - RE 596478, Relator(a):   Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068
6 STJ - AgRg no REsp 1440506/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe

14/05/2014



portanto, o direito da promovente à percepção do FGTS.

Importante  ressaltar,  inclusive,  que as  verbas  não estão  abarcadas
pela prescrição, porquanto vigora o prazo de trinta anos para al cobrança, nos termos da
Súmula nº 210 do STJ: “A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em
trinta (30) anos”.

A sentença, no entanto, merece retoque quanto ao período firmado
para  o  recolhimento  do  FGTS  (o  sentenciante  considerou  todo  o  período),  eis  que,
conforme  pode  ser  observar  da  peça  inaugural,  o  pedido  se  limita  entre  a  data  de
admissão da autora até o momento de mudança para o regime estatutário, que, a meu ver,
ocorreu em 23/05/2008, quando aquela fora nomeada, por meio de Portaria, para exercer o
cargo efetivo de agente comunitária de saúde, sob o regime estatutário (fl. 17).

Desse  modo,  o  capítulo  referente  à  fixação  do  período  de
recolhimento do FGTS enseja um julgamento ultra petita, devendo este ser retificado para
a data  de admissão da  autora  (12/01/1998)  até  a  data  da  mudança  de regime jurídico
(23/05/2008), tal como pretendido pela autora.

Por  força  da  mesma  razão,  merece  ser  anulada  a  determinação
constante da sentença de que os valores do FGTS incidissem sobre as férias e 13º salário.
Esse comando também não foi requerido na inicial.

Em  verdade,  a  pretensão  veiculada  na  inicial  diz  respeito  a
incidência dessas verbas na base de cálculo do FGTS, o que é perfeitamente permitido pelo
art. 15, da Lei nº 8.036/90, conforme se pode conferir logo em seguida:

“Art.  15.  Para os fins previstos nesta  lei,  todos os empregadores
ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta
bancária  vinculada,  a  importância  correspondente  a  8  (oito)  por
cento  da  remuneração  paga  ou  devida,  no  mês  anterior,  a  cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os
arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei
nº 4.090,  de 13 de julho de 1962,  com as modificações da Lei nº
4.749, de 12 de agosto de 1965.”

“ADMINISTRATIVO.  FGTS.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL.
INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FGTS DOS VALORES
PAGOS  A  TÍTULO  FÉRIAS  USUFRUÍDAS,  ADICIONAL  DE
FÉRIAS (1/3), SALÁRIO-MATERNIDADE, E HORAS-EXTRAS. I.
A questão tratada nos autos refere-se à exclusão da base de cálculo
do  FGTS  dos  valores  referentes  férias  usufruídas,  adicional  de
férias  (1/3),  salário  maternidade,  e  horas-extras.  II.  A  base  de
cálculo do FGTS é formada pelo complexo da remuneração paga ou



devida ao trabalhador no mês anterior, observando-se o disposto
no art. 15 da lei nº 8.036/90, dispositivo legal que determina quais
parcelas devem ser excluídas da incidência da contribuição para o
FGTS, ao mencionar expressamente as elencadas no parágrafo 9º
do art. 28 da Lei nº 8.212/91. III. Como a lei de regência não excluiu
da incidência do FGTS o pagamento de férias usufruídas, adicional
de  férias  (1/3),  salário-maternidade,  e  horas-extras,  é  devido  o
recolhimento  pelo  empregador  da  contribuição  incidente  sobre
estes  valores,  independente  da  natureza  remuneratória  ou
indenizatória da verba trabalhista que representam. IV. Apelação
improvida.”7 

Isto posto, também de ofício, anulo parcialmente a sentença, a fim de
que nela conste que as férias e o 13º salário sejam incluídos na base de cálculo do FGTS,
sem haver qualquer incidência deste sobre aquelas verbas.

No que toca ao pedido de adicional  de insalubridade,  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,
uniformizara 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,  evidencia-se  a
impossibilidade  de  condenação  da  Municipalidade  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade à servidora litigante, notadamente porque inexiste notícia de previsão legal
no Município que reconheça a atividade do agente comunitário de saúde como insalubre,
devendo ser acrescentado que outros precedentes afastam a possibilidade de aplicação
analógica da Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, nesse caso específico, justamente
porque  as  atribuições  do  cargo  não  são  consideradas  insalubres.  Corroborando  tal
entendimento, transcrevam-se as ementas:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO
DE INSALUBRIDADE. CARÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL.
AUSÊNCIA  DE  ATIVIDADE  INSALUBRE.  IMPOSSIBILIDADE  DO
PEDIDO.  PROVIMENTO DO RECURSO.  -  Não restou comprovada a

7 TRF-5 –  AC: 8011162520134058100 ,  Relator:  Desembargador Federal  Ivan  Lira  de Carvalho,  Data de Julgamento:  01/04/2014,
Quarta Turma



existência dessa lei específica e, portanto, não há previsão, nem definição
dos graus e os percentuais que permitam a concessão do adicional  de
insalubridade  ao  apelado,  desobrigando  o  Município  do  pagamento.
(TJPB - 01520110023072001 - 1ª CÂMARA CÍVEL – Rel. DES. LEANDRO
DOS SANTOS – 23-04-2013).

PRELIMINAR. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, POR
SER  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  À  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  SITUAÇÃO  NÃO
CONFIGURADA. ART. 557 DO CPC. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO.
- Inexistindo jurisprudência formada entre as Câmaras deste Tribunal de
Justiça,  quanto  à  possibilidade  do  pagamento  do  adicional  de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde, não procede a alegação
de  que  o  apelo  não  deve  ser  conhecido  porque  é  manifestamente
contrário  a  tal  jurisprudência.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  VASTO
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.  ATIVIDADE  NÃO
CLASSIFICADA COMO INSALUBRE. PROVIMENTO. - Não havendo
lei  específica  normatizando  o  pagamento  de  verba  referente  à
insalubridade  por  desenvolver-se  função  de  agente  comunitário  de
saúde, é mister reformar-se a sentença que julgou procedente o pedido
exordial.  -  A  função  de  agente  comunitário  de  saúde,  segundo  atual
entendimento  jurisprudencial,  não  é  considerada  insalubre.  (TJPB  -
01520110021993001 - 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL – Rel. DES.
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA – 18-03-2013).

Expostas estas razões e considerando o disposto no art. 557, caput, e
§1º-A, do CPC, bem como na jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ, suscito, de
ofício, a nulidade parcial da sentença, decotando a condenação das férias e 13º salários,
corrigindo, por outro lado, o período de recolhimento do FGTS para a data de admissão
da autora (12/01/1998) até  a mudança de regime jurídico (23/05/2008),  bem como para
determinar que as férias e o 13º salário sejam incluídos na base de cálculo do mesmo,
afastando sua incidência sobre aquelas verbas. No mais, nego seguimento aos recursos
voluntários.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de novembro de 2014.

                 João Alves da Silva
                         Relator


