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PRIMEIRA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.   ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO. 
DESPROVIMENTO.

-  Ausente a comprovação da existência de disposição legal 
municipal assegurando à determinada categoria profissional 
a percepção do adicional de insalubridade, não há como se 
determinar o seu pagamento.

REMESSA  OFICIAL.  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  E  PAGAMENTO  DO  ABONO  DO 
PIS/PASEP.  SEGUNDA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA TÃO 
SOMENTE  QUANTO  À  CONDENAÇÃO  AO 
PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS.  RECEBIMENTO  PELA 
SERVIDORA.  COMPROVAÇÃO.  PROVIMENTO  DO 
APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

-  Qualquer  exercício  de  força  de  trabalho  empregado  por 
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trabalhador urbano ou rural, celetista ou estatutário, deve ser 
remunerada,  sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  da 
Edilidade. 

-  Em  ação  envolvendo  a  cobrança  de  verbas  trabalhistas, 
cabe ao município comprovar que fez o pagamento, pois, ao 
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida.

- É direito de todo servidor público que não ganha mais do 
que dois salários mínimos, a percepção do abono do PASEP 
(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), 
sendo devida a condenação do município ao seu pagamento 
pelo  período  que  deixou  de  recebê-lo,  observada  a 
prescrição.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao primeiro 
apelo (promovente), provimento ao segundo e dar provimento parcial à remessa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis, visando 
reformar a sentença de fls. 268/283 que julgou parcialmente procedente a Ação 
Trabalhista, ajuizada em face do Município de santa Luzia.

Maria do Socorro Morais de Siqueira,  propôs reclamação 
trabalhista em face do Município de Santa Luzia, alegando que foi aprovada em 
processo seletivo para o cargo de agente comunitário de saúde, iniciando seu labor 
no dia 29 de maio de 1998, estando por conseguinte, “exposta a toda gama de agentes  
agressores a sua saúde, sem, contudo, perceber da edilidade reclamada a devida atenção ao  
preceitos  de  medicina  e  segurança  do  trabalho,  bem  como  sem  receber  adicional  de  
insalubridade”.  

Afirmou  aina  que  o  município  reclamado  “apesar  de  ter  
procedido à regularização da situação funcional da parte reclamante, exarando portaria de  
nomeação,  não  procedeu ao  pagamento de  todos  os  encargos  que lhes  são devidos,  por  
exemplo, FGTS, PIS, recolhimentos previdenciários e fundiários”.  
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Pugnou  pela  total  procedência  da  ação,  para  que  o 
promovido fosse condenado a(o):

a) “proceder  à  assinatura  e  respectiva  baixa  na  CTPS,  com os  
respectivos  recolhimentos  previdenciários,  observando  a  data  da  admissão  (1998)  e  
mudança de regime jurídico”;  b) “proceder os depósitos  na conta vinculada do FGTS,  
respeitado  todo  o  período  laboral”;  c) “pagamento  das  férias,  acrescidas  do  terço  
constitucional,  de  forma  dobrada,  integral  e  proporcional”;  d)  “pagamento  de   13°  
salários”;  e)  “pagamento  de  indenização  compensatória  pelo  não  cadastramento  e  não  
recolhimento  do  “PIS”,  devendo  ser  levado  em  consideração,  para  tanto,  o  período  
contratual  e  a  remuneração  da  parte  postulante” e; f) “pagamento dos  adicionais  de  
insalubridade no patamar de 40% (grau máximo) sobre o salário-base”, e seus reflexos.

O  feito  foi,  inicialmente,  ajuizado  perante  a  Justiça  do 
Trabalho,  porém,  declinando  da  sua  competência,  aquela  Justiça  Especializada 
determinou a remessa dos autos para esta Justiça Comum Estadual.       

O juízo primevo, julgou procedente, em parte o pedido, nos 
seguintes termos : 

“Isto posto, fulcro art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O  
PEDIDO, condenando o demandado, apenas, ao pagamento, em favor da parte  
autora, das seguintes verbas:

I – abono do PIS/PASEP correspondente aos anos 2004, 2005 e 2006;

II – férias acrescidas de um terço (1/3), correspondentes aos anos de 2004, 2005,  
2006, 2007 e 2008.

Sobre as vebas indicadas, serão acrescidos juros de mora de 0,5% (art. 1º-F, da  
Lei n. 9.474/97) ao mês, contados da citação e, correrão monetária, pelo INPC  
contados da data que ditas verbas deveriam ter sido pagas”.

Nas  razões  recursais,  às  fls.288/294,  a  primeira   apelante 
(Maria do Socorro Morais de Siqueira) assegura  que,  por exercer a função de 
agente comunitário de saúde,  está  exposta  a  toda gama de agentes  insalubres, 
sendo devida, portanto, a implantação em seu contracheque do referido adicional 
em grau médio de 20% (vinte por cento), bem como os seus reflexos. Pugna pela 
aplicação  analógica  da  NR-15  do  MTE,  diante  da  lacuna  de  Lei  Municipal 
disciplinando a matéria.
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Por  fim,  requer  a  procedência  do  pedido  formulado  na 
exordial,  para que o  município  seja  condenado ao pagamento do adicional  de 
insalubridade e seus reflexos.

Nas razões da  segunda apelação,  fls. 297/302, o Município 
de Santa Luzia insurgiu-se tão somente quanto à condenação ao pagamento das 
férias  referentes  aos  anos  de  2004/2008,  alegando que há  nos  autos,  fls.  25/26, 
prova de que já foram pagas as referidas verbas, assumindo apenas dever o terço 
constitucional de férias referentes aos anos citados.

Contrarrazões ofertadas pela promovida (fls. 309/313) e pela 
promovente (fls.318/321).

Cota Ministerial, fls. 327/331, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Depreende-se  dos  autos  que  a  autora  requereu  que  o 
município/promovido fosse condenado a(o):  a) “proceder à assinatura e respectiva  
baixa na CTPS, com os respectivos recolhimentos previdenciários, observando a data da  
admissão  (1998)  e  mudança  de  regime  jurídico”;  b) “proceder  os  depósitos  na  conta  
vinculada  do  FGTS,  respeitado  todo  o  período  laboral”;  c) “pagamento  das  férias,  
acrescidas  do  terço  constitucional,  de  forma  dobrada,  integral  e  proporcional”;  d) 
“pagamento  de   13°  salários”;  e)  “pagamento  de  indenização  compensatória  pelo  não  
cadastramento e não recolhimento do “PIS”, devendo ser levado em consideração,  para  
tanto, o período contratual e a remuneração da parte  postulante” e; f) “pagamento dos  
adicionais de insalubridade no patamar de 40% (grau máximo) sobre o salário-base”,  e 
seus reflexos. 

O  juízo  a  quo  acolheu  parcialmente  o  pedido  da  autora, 
condenando o município ao pagamento do abono do PIS/PASEP correspondente 
aos  anos  2004,  2005  e  2006  e  das  férias  acrescidas  de  um  terço  (1/3), 
correspondentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

A primeira  apelante (Maria do Socorro Morais de Siqueira) 
assegura que, por exercer a função de agente comunitário de saúde, está exposta a 
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toda gama de agentes insalubres, sendo devida, portanto, a implantação em seu 
contracheque do referido adicional em grau médio de 20% (vinte por cento), bem 
como os seus reflexos. Pugna pela aplicação analógica da NR-15 do MTE, diante 
da lacuna de Lei Municipal disciplinando a matéria.

Por  sua  vez,  o Município  de  Santa  Luzia  insurgiu-se  tão 
somente quanto  à condenação ao  pagamento das  férias  referentes  aos  anos de 
2004/2008, alegando que há nos autos, fls. 25/26, prova de que já foram pagas as 
referidas  verbas,  assumindo  dever  apenas  o  terço  constitucional  de  férias 
referentes aos anos citados.

Feito  este  breve  intróito,  passo  à  análise  dos  recursos 
voluntários bem como da remessa necessária.

1ª APELAÇÃO

Adicional de insalubridade

A autora, a fim de sustentar seu direito ao recebimento do 
adicional  de  insalubridade,  alega  exercer  a  função  de  agente  comunitário  de 
saúde, estando, desse modo, exposto a agentes insalubres.

 
É consabido que a Administração Pública deve obedecer, em 

todos os seus atos, ao princípio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles, in 
Direito  Administrativo  Brasileiro,  Malheiros  Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o  
administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às  
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato  
inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,  conforme o caso.  A  
eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.”

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da 
Administração, que não pode agir sem previsão legal.

Analisando os autos, percebe-se que, apesar da demandante 
exercer a função de agente comunitário de saúde, consequentemente, estar exposta 
a agentes nocivos, não há lei municipal regulamentando o grau de insalubridade 
para percepção do percentual do adicional reclamado.

Assim,  o  fato  de  o  município  não  pagar  o  adicional  de 
insalubridade à demandante,  não infringe nenhuma norma legal,  não gerando, 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0001265-07.2010.815.0321                5



por conseguinte, nenhum direito de recebimento do referido adicional.

Quanto  a  possibilidade  de  utilização  da  normatização 
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo XIV da 
Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela  remuneratória 
requerida  (adicional  de  insalubridade),  tal  situação  só  é  cabível  quando,  a  lei 
específica autorizar a aplicação por analogia da norma regulamentadora, que in  
casu é inexistente.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao 
adicional  de  insalubridade  e  sua  classificação  somente  será  viável  mediante 
reconhecimento pela própria Administração.

Diferente  não é  o  entendimento deste  egrégio  Tribunal  de 
Justiça:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA  EM  ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, FÉRIAS 
E SALÁRIO FAMÍLIA. DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS  APELATÓRIOS.  O  Exercício  da  função  de  agente 
comunitário através de contrato temporário não exonera o Município do 
pagamento de verbas salariais, tais como terço de férias e 13º salário. A 
verba pleiteada pelo autor possui caráter alimentar, motivo pelo qual a 
posse ilegítima, sem base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, 
pode e deve ser repelida. É condição para recebimento do adicional  de 
insalubridade pelo  servidor,  que tal  direito esteja  regulamentado na 
forma  da  lei.  (TJPB;  AC  075.2011.000233-6/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB  
11/09/2012; Pág. 8)

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal  que possibilite a 
concessão do benefício. Inovação recursal. Preclusão. Fixação em salário 
mínimo.  (TJPB; AGInt 025.2011.002026-7/001; Primeira Câmara Cível; Rel.  
Des. José Ricardo Porto; DJPB 27/02/2012; Pág.)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  AO 
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  7°, 
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INCISO  XXIII,  DA  CRFB.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  EM  DOBRO. 
SERVIDOR  ESTATUÁRIO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 21 DO CPC. MANUTENÇÃO 
DA DECISUM. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. 
INCIDÊNCIA DO  ART.  557  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO.  O  princípio  da  legalidade  é  base  de  todos  os  demais 
princípios  que  instruem,  limitam  e  vinculam  as  atividades 
administrativas,  só  podendo  a  Administração  atuar  secundum  legem. 
Para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  público,  o  pagamento  do 
adicional  de insalubridade pela  Administração depende de previsão 
legal do ente federado. O pagamento dobrado de férias restringe-se aos 
trabalhadores contratados pelo regime celetista, o que resta inviável sua 
concessão aos servidores estatutário. O artigo 21 do Código de Processo 
Civil estabelece que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, 
serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre 
eles  os  honorários  e  as  despesas.
TJPB - Acórdão do processo nº 10720110001545001 - Órgão (2 CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  DESA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA 
CAVALCANTI - j. Em 06/07/2012.

 
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 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.

Diante  de  todo o  exposto,  em face  da ausência  de  norma 
regulamentadora fixando o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade 
a  determinadas  atividades,  não  há  como  prosperar  o  pedido  da  autora  ao 
pagamento deste benefício.

2ª APELAÇÃO

Pagamento das férias referentes aos anos de 2004/2008

O Município de Santa Luzia alega que há nos autos provas 
de que já foram pagas as férias referentes aos anos de 2004/2008, assumindo dever 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0001265-07.2010.815.0321                7



apenas o terço constitucional de férias referentes aos anos citados.

Com efeito, observando o termo de audiência de fls. 25/26, 
constato que a autora assim se pronunciou:

“...; que usufrui todos os anos de 30 dias de férias, sem 1/3 de férias;...”

Assim,  havendo  provas  nos  autos  de  que  houve  o 
pagamento  das  férias  em  todo  o  período  trabalhado,  incluídos  os  anos  de 
2004/2008, deve ser afastada a condenação neste sentido,  mantendo-se, todavia, 
a condenação referente ao pagamento do valor do terço constitucional de férias 
do período citado, considerando que o próprio município reconhece tal direito.

Por  fim,  analisando  a  sentença  por  força  do  reexame 
necessário,  entendo  que  a  sentença  deve  ser  mantida  no  que  diz  respeito  à 
condenação do município ao pagamento do abono do PIS/PASEP correspondente 
aos anos 2004, 2005 e 2006.

O  PIS  (Programa  de  Integração  Social)  é  um  benefício 
concedido  anualmente  aos  trabalhos  regidos  pela  Consolidação  das  Leis 
Trabalhistas  e  aos  servidores  públicos  celetistas.  Já  o  PASEP  (Programa  de 
Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público)  é  voltado  para  os  servidores 
públicos, como é o caso da autora, que prestou processo seletivo.  

                                   Nesse sentido:

REMESSA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. É inaplicável o duplo 
grau de jurisdição obrigatório quando a condenação é inferior a sessenta 
salários  mínimos,  conforme  inteligência  do  art.  475,  §  2º,  do  cpc  e  a 
súmula  nº  303,  i,  a,  do  colendo  tst.  Agente  comunitário  de  saúde. 
Contrato de trabalho. Seleção simplificada. Validade. Reputa-se válido o 
contrato  de trabalho  de agente  de saúde  que  adentrou em emprego 
público por meio de seleção simplificada, tendo em vista o disposto na 
emenda constitucional nº 51/2006. Indenização do pis/pasep. Não só a 
falta  de  cadastramento  no  programa,  mas  também  a  omissão  na 
prestação  das  informações  na  rais,  dá  ensejo  ao  pagamento  de uma 
indenização  substitutiva  pelos  prejuízos  causados  ao  obreiro 
decorrentes desta omissão, por força dos arts. 186 e 927, do cc. (TRT 22ª 
R.;  RORORXOF 0001123-52.2012.5.22.0106;  Primeira  Turma;  Relª  Desª 
Enedina Maria Gomes dos Santos; Julg. 30/09/2013; DEJTPI 09/10/2013; 
Pág. 113) 

AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADMISSÃO  MEDIANTE 
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO.  VALIDADE  DA 
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CONTRATAÇÃO.  PERÍODO  CLANDESTINO  RECONHECIDO. 
ANOTAÇÃO DA CTPS. PERTINÊNCIA. O ordenamento jurídico admite 
o processo seletivo para o ingresso de trabalhadores no cargo de agente 
comunitário  de  saúde,  equiparando  tal  seleção  ao  concurso  público, 
permanecendo incólume o art. 37, ii, da cf, haja vista que as admissões 
anteriores  à  emenda  constitucional  n.  51  foram  convalidadas.  Neste 
trilhar,  ante  a  regularidade  da  contratação,  mostra-se  cabível  que  as 
anotações na carteira de trabalho revolvam à data do ingresso originário. 
Pis/pasep.  Indenização.  Não  formalização  do  liame  empregatício  na 
época  própria.  Condenação  devida  relativamente  às  parcelas 
imprescritas. Considerando que o reclamado não formalizou o ajuste 
na época própria, concorrendo, portanto, para que a parte trabalhadora 
não percebesse oportunamente o abono pis/pasep, mostra-se adequado 
ampliar  a  condenação  nesse  aspecto,  a  fim  de  que  a  indenização 
substitutiva corresponda a um salário  mínimo por  ano,  excluídas as 
prestações já extintas pelo decurso do prazo quinquenal de prescrição. 
(TRT  22ª  R.;  RO  0001130-44.2012.5.22.0106;  Segunda  Turma;  Rel.  Des. 
Fausto Lustosa Neto; Julg. 06/08/2013; DEJTPI 20/08/2013; Pág. 118) 

Observando o caderno processual,  verifico  que a admissão 
da  promovente  deu-se  no  dia  29/05/1998,  já  no  regime estatutário,  segundo  o 
disposto na lei  municipal  nº  087/1993,  e  que a inscrição da servidora junto ao 
programa PASEP deu-se apenas no dia 16/07/2002, por solicitação da edilidade, 
tendo a autora deixado de receber os abonos dos anos de 2004, 2005 e 2006, já que 
só foi creditado em seu favor o abono correspondente ao programa a partir do ano 
de  2007,  conforme  comprovam  o  documento  de  fl.  65  e  a  relação  anual  de 
informações sociais de fls. 201/206.

Desta  forma,  devido  à  omissão  do  município  em 
providenciar o seu cadastramento no momento oportuno, considerando que o fez, 
mas a destempo, e ainda, ausente a comprovação do pagamento do PASEP,  deve a 
edilidade  ser  compelida  a  pagar  os  valores  desse  benefício  à  requerente,  no 
período compreendido entre os anos de 2004 e 2006, observada a prescrição, como 
restou consignado na sentença proferida pelo juízo a quo.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
PRIMEIRO  APELO  e  DOU  PROVIMENTO  AO  SEGUNDO  RECURSO 
APELATÓRIO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA,  para  excluir  da 
condenação a determinação do pagamento das férias dos anos de 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
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Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 21 
de outubro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 342. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em João  Pessoa-PB,  22  de  outubro  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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