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Acórdão
Remessa,Apelação e Recurso Adesivo nº. 0004450-98.2012.815.0251

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Município de Patos PB – Adv. Danúbya Pereira de Medeiros.

Apelante no Recurso Adesivo: Maria de Fátima Alves Tibúrcio – Adv. 
Marcos Antônio Inácio da Silva.

EMENTA:  REMESSA  OFICIAL.  APELAÇÃO 
CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FÉRIAS  NÃO 
GOZADAS.  FGTS  E  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
APELAÇÃO  DO  DEMANDADO. 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO. 
MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NO CONFLITO 
DE  COMPETÊNCIA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONABILIDADE.  MANUTENÇÃO. 
RECURSO ADESIVO DA AUTORA. RELAÇÃO 
JURÍDICA  DE  CUNHO  ADMINISTRATIVO. 
AUSÊNCIA  DE  CADASTRO  DO  PIS.  PLEITO 
INENIZATÓRIO  INDEVIDO.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO POR LEI 
MUNICIPAL. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA 
DA  NORMA  LOCAL.  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA OFICIAL E DOS RECURSOS. 
Decidindo o STJ pela competência da Justiça 
Estadual,  em  conflito  negativo,  não  pode  a 
matéria ser reapreciada na instância ordinária.
Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor 
inestimável,  naquelas  em  que  não  houver 
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, 
e  nas  execuções,  embargadas  ou  não,  os 
honorários serão fixados consoante apreciação 
equitativa do juiz, atende ao disposto no Art. 
20, §3º, do CPC.
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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.
Se a relação jurídica que disciplina o contrato 
havido entre as partes é administrativa, não 
pode  pleitear  direito  próprio  do  regime 
celetista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento a ambos os recursos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Oficial, Apelação e Recurso 
Adesivo  interpostos,  respectivamente,  pelo  Município  de  Patos  PB e 
Maria de Fátima Alves Tibúrcio hostilizando a Sentença do Juízo de 
Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  nos  autos  da  Reclamação 
Trabalhista  transformada  em Ação  Ordinária  de  Cobrança ajuizada  por 
Maria de Fátima Alves Tibúrcio contra o primeiro Recorrente.

Do  histórico  dos  fatos,  verifica-se  que  a  Promovente 
ajuizou a Demanda alegando que desde o ano de 1999 exerce as funções 
de  agente  comunitário  de  saúde  e  que  faz  jus  ao  adicional  de 
insalubridade;  bem  assim  que  o  Demandado  não  providenciou  o  seu 
cadastro no PIS e anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Aduziu  que  o  Município  de  Patos  PB  promoveu  a 
mudança  do  regime  jurídico  dos  seus  servidores,  passando  a  serem 
regidos  por  estatuto,  mas  não  providenciou  a  regularização  da  CTPS. 
Postulou  a  anotação  e  baixa  do  contrato  de  trabalho,  a  obrigação  de 
recolher os encargos sociais, o depósito do FGTS, pagamento de férias 
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acrescidas  do  terço  constitucional,  décimo  terceiro  salário,  indenização 
compensatória  pelo  não  cadastramento  do  PIS  e  adicional  de 
insalubridade, com reflexos em todas as verbas remuneratórias.

Inicialmente,  a  Demanda  foi  ajuizada  na  Justiça  do 
Trabalho, tendo o Desembargador relator do Recurso Ordinário, no TRT da 
13ª Região, declinado da competência determinando a remessa dos autos 
para esta Justiça Estadual (fls. 180/195), Decisão esta que foi mantida 
pelo TST, no julgamento do Agravo de Instrumento (fls. 280/283).

Distribuído o processo para a 4ª Vara da Comarca de 
Patos  PB,  o  Magistrado  suscitou  conflito  negativo  de  competência, 
remetendo cópia do processo para o Superior  Tribunal  de Justiça,  que 
decidiu pela competência do juízo suscitante (fls. 297).

Na  Sentença  (fls.  299/308),  o  Juízo  considerou 
prejudicada a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho 
e  rejeitou  a  de  ilegitimidade  passiva,  nulidade  do  contrato  e 
impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, ao fundamento de que a Promovente, em 
seu  depoimento,  entrou  em  contradição  com  a  inicial  ao  confessar  a 
fruição de férias em todos os anos, não sendo devido o pagamento dessa 
remuneração; quanto ao terço constitucional de férias, o Demandado não 
se desincumbiu do ônus do fato impeditivo, modificativo e extintivo do 
direito da Autora, trazendo prova da quitação do período de 2004 a 2006; 
no tocante ao décimo terceiro salário, só existe prova de pagamento na 
confissão  da Demandante,  em relação ao  ano de 2007,  e,  da mesma 
forma, incide a regra do Art. 333, II, do CPC, em relação aos anos de 
2004 a 2006 e que é indevido o pedido de pagamento de adicional de 
insalubridade  e  seus  reflexos,  no  período  anterior  ao  ajuizamento  da 
demanda, visto que referido direito foi regulamento pela Lei Municipal n.º 
3.927,  de  24  de  dezembro  de  2010,  devendo  ser  considerado  que  a 
demanda foi ajuizada em 25/03/2009, julgou parcialmente procedente o 
pedido condenando o Município de Patos PB a pagar à Demandante o terço 
de férias e décimo terceiro salário dos anos de 2004 a 2006, bem assim 
honorários de advogado que arbitrou em R$ 800,00.
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O Município de Patos PB, em suas razões recursais 
(fls. 311/317), alegou que entre as partes a relação jurídica era regida 
pela  CLT,  que  passou  a  ser  administrativa  com  a  Lei  Municipal  n.º 
3.562/2007,  que  dispôs  a  cerca  da  criação  de  cargos  de  agente 
comunitário  de  saúde,  e  por  isso  o  Magistrado  cometeu  equívoco  ao 
determinar  o  pagamento  de  verbas  trabalhistas  do  período  em que  o 
contrato  era  regido  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  sendo  a 
Justiça Estadual absolutamente incompetente para analisar a matéria.

Aduziu  que,  no  arbitramento  dos  honorários,  o  Juízo 
não observou o disposto no Art. 20, §3º, do CPC, que dispõe a respeito 
dos  parâmetros  para  fixação  da  sucumbência,  estabelecendo  o  limite 
mínimo de 10% e o máximo de 20%, não levando em consideração que 
parte dos pedidos foram negados.

Nas contrarrazões (fls. 324/327), a Apelada defendeu a 
manutenção  da  Sentença,  aduzindo  que  inexiste  nulidade do  contrato, 
haja vista que ela se submeteu a processo seletivo, e que o Apelante não 
trouxe aos  autos  provas  para  demonstrar  as  arguições  dele,  conforme 
exigido no Art. 333, II, do CPC.

Nas  razões  do  Recurso  Adesivo  (fls.  328/336), 
Maria  de  Fátima  Alves  Tibúrcio  alegou  que  exerce  a  atividade  de 
agente  comunitário  de  saúde  desde  05  de  agosto  de  1999,  após 
aprovação em processo seletivo realizado pela Administração.

Aduziu que, pela função por ela exercida, fica exposta a 
agentes biológicos em razão de contatos direitos com pessoas portadoras 
de  doenças  infectocontagiosas,  e  por  isso  faz  justo  ao  pagamento  do 
adicional de insalubridade; e que o Recorrido não efetuou o pagamento do 
décimo terceiro, férias, terço constitucional de férias e PIS/PASEP.

Arguiu  que  o  pedido  de  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade, no período anterior à Lei Municipal discutida, tem amparo 
na  NR  n.º  15  do  Ministério  do  Trabalho;  e  que  a  inobservância  do 
cadastramento no PIS autoriza a indenização compensatória.
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Pugnou pelo  provimento  do  Recurso  para  que  sejam 
julgados totalmente procedentes os seus pedidos.

Não houve oferecimento de contrarrazões ao Recurso 
da parte Autora, conforme certidão de fls. 342.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não 
emitiu parecer por entender que não há interesse público que obrigue a 
intervenção ministerial (fls. 350/351).

É o relatório.

V O T O

Análise da Apelação do Município de Patos - PB

O  Município  Apelante  aduziu  que  a  relação  jurídica 
existente entre ele e a Promovente era regida pela CLT, e por isso não 
poderia o Magistrado ter analisado a matéria por ser de competência da 
Justiça do Trabalho.

Dos  autos,  observa-se  que  a  causa  teve  início 
exatamente na Justiça Obreira, conforme se infere da sua documentação, 
e  tendo  havido  declinatória  de  competência  quando  tramitava  recurso 
ordinário  perante  o  TRT,  a  Reclamante/Promovente  interpôs  Agravo  de 
Instrumento  ao  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (257/269),  o  qual  foi 
desprovido pelo Órgão Especial do TST (fls. 280/283).

No  julgamento  do  Agrafo  foi  mantida  a  decisão  que 
declinou da competência e determinou a remessa dos autos para esta 
Justiça Estadual.

Deve ser considerado, ainda, que o Magistrado suscitou 
conflito negativo de competência, remetendo cópia de todo o processo ao 
Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela competência do Juízo de 
Direito  da  4ª  Vara  da  Comarca  de  Patos  PB,  o  suscitante  (fls.  297), 
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restando  agora,  indeclinável,  a  competência  para  conhecer  e  julgar  a 
causa.

Portanto, decidiu de forma correta o Magistrado a julgar 
prejudicada a arguição de incompetência do juízo para conhecer da causa.

Acrescente-se que a Sentença condenou o Município de 
Patos  PB  apenas  ao  pagamento  do  décimo  terceiro  salário  e  terço 
constitucional  de  férias  no  período  de  2004  a  2006,  que  são  direitos 
constitucionais,  não  havendo o  que  se  falar  em matérias  estritamente 
regidas pela CLT.

Quanto  aos  honorários  advocatícios  arbitrados  em 
primeiro  grau,  entendo  que  foram fixados  corretamente,  em razão  do 
trabalho desempenhado pelo patrono da Apelada, bem como diante da 
complexidade da causa, não havendo razão para modificação.

Com essas  considerações,  não  merece  provimento  o 
primeiro Apelo.

Análise do Recurso Adesivo de  Maria de Fátima 
Alves Tibúrcio.

Argumentou  a  Recorrente  ter  direito  ao  adicional  de 
insalubridade  no  período  anterior  à  vigência  da  Lei  Municipal  n.º 
3.927/2010,  até  o  prazo  não  atingido  pela  prescrição  quinquenal, 
amparada na NR n.º 15 do Ministério do Trabalho,, e indenização pelo não 
cadastramento no programa PIS.

Sobre o adicional de insalubridade, preceitua o art. 7º, 
XXIII, da CF/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e  
rurais,  além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
(…)
XXIII  -  adicional  de  remuneração  para  as  
atividades  penosas,  insalubres  ou  perigosas,  na 
forma da lei;
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As atividades ou operações insalubres são aquelas que, 
por  sua  natureza,  condições  ou  métodos  de  trabalho,  exponham  os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. 

No caso dos autos, verifica-se que a Autora/Recorrente 
é  servidora  pública  do  Município  de  Patos  PB,  ocupante  do  cargo  de 
Agente Comunitário de Saúde, conforme Portaria de fls. 12

É  indiscutível  que  na  função  desenvolvida,  a 
Promovente faz contato, diariamente, com todos os tipos de pessoas, que 
podem  ser  portadoras  de  doenças  infecto-contagiosas,  exercendo  a 
atividade de forma permanente com serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios,  postos  de  vacinação  e/ou  outros  estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. Dessa forma, não há porque 
negar à parte o direito ao adicional, pela simples alegação de que não 
existe previsão na lei municipal.

Atualmente,  o  Município  de  Patos  PB  editou  a  Lei 
Municipal n.º 3.927/2010, que regulamenta o adicional de insalubridade, e 
com  o  advento  da  referida  norma  tornou-se  indiscutível  o  direito  ao 
adicional a ser pago pela Edilidade em favor dos servidores públicos, para 
as situações funcionais nela enquadradas.

Quando ao pleito de pagamento do adicional no período 
anterior  à  vigência  da  norma  Municipal,  deve  ser  considerado  que  a 
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 
sobre  a  matéria,  no  julgamento  do  Incidente  de  Uniformização  de 
Jurisprudência  n.º  2000622-03.2013.0000,  de  relatoria  do 
Desembargador José Ricardo Porto, no qual foi reconhecida a divergência 
jurisprudencial  para  uniformizá-la  no  sentido  de  que  o  adicional  de 
insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo 
jurídico-administrativo necessita de lei regulamentadora do ente público a 
que pertençam.
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Portanto, na linha da atual jurisprudência pacificada, o 
Município  de  Patos  PB  não  está  obrigado  a  pagar  o  adicional  de 
insalubridade  no  período  anterior  à  vigência  da  Lei  Municipal  n.º 
3.927/2010, devendo a Sentença também ser mantida nesse ponto.

Quanto  ao  pedido de indenização  pelo  não  cadastra-
mento do PIS, entendo que o pleito não prospera, porquanto a servidora 
pública recorrente possui vínculo administrativo, não fazendo jus ao bene-
fício pleiteado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria firmou entendi-
mento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. Preju-
diciais de nulidade da sentença, suscitada pelo 
apelante.  Rejeição.  II.  Mérito.  Servidor pú-
blico  municipal.  Agente  comunitário  de 
saúde. Relação jurídica de natureza esta-
tutária.  Afastamento  da  percepção  de 
verbas trabalhistas (FGTS e PIS/PASEP). 
Enriquecimento ilícito não configurado. Adicio-
nal de insalubridade. Ausência de comprova-
ção da existência de Lei específica que deter-
mina o pagamento de tal verba. Obrigação do 
município de provar fatos impeditivos, modifi-
cativos ou extintivos do direito autoral. Inteli-
gência do artigo 333, inciso II, do código de 
processo civil.  Obrigação de pagamento pela 
administração. Prova pericial favorável ao plei-
to autoral. Os regimes jurídicos informadores 
das relações entre os estados, o Distrito Fede-
ral e os municípios e seus respectivos servido-
res, sejam eles permanentes ou temporários, 
são o estatutário e o regime jurídico-adminis-
trativo, não sendo aplicáveis as normas conti-
das na consolidação das Leis trabalhistas. CLT. 
–  Apelo  conhecido  e  parcialmente  provido. 
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(TJRN; AC 2011.001598-8; Parelhas; Primeira 
Câmara Cível; Rel. Des. Amílcar Maia; DJR N 
02/12/2011; Pág. 56) - negritei.

Nessa ordem, não há como prosperar, também, o pleito 
da Recorrente a indenização pelo não cadastramento do PIS.

Isto posto, nego provimento à Remessa Oficial, à 
Apelação  do  Município  de  Patos  PB  e  ao  Recurso  Adesivo  da 
Promovente, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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