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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  CONVERTIDA  EM  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  85  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.VIGÊNCIA DE CONTRATO
TEMPORÁRIO  ATÉ  A  TRANSMUDAÇÃO  DO
REGIME  JURÍDICO  PARA ESTATUTÁRIO.  SALDO
DO  FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  (FGTS).  VERBA  CELETISTA.
IMPOSSIBILIDADE.  NATUREZA  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  PERCEPÇÃO A PARTIR DA LEI
MUNICIPAL   REGULAMENTADORA  Nº  082/2011.
RETROATIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI
ESPECÍFICA.  NECESSIDADE  DE  OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  HONORÁRIOS
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ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  20,  §  4º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
REFORMA DO  DECISUM.  PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO E DESPROVIMENTO DA REMESSA.

-  É  notório  o  entendimento  segundo  o  qual,  nas
pretensões formuladas  contra a Fazenda Pública,  nas
relações de trato sucessivo,  a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do
Superior Tribunal de Justiça.

- Na hipótese vertente, tem-se que o vínculo jurídico
entre  a  servidora  e  a  Administração,  deu-se,
inicialmente,  de  forma  temporária,  isto  é,  uma
contratação de excepcional interesse público, sendo tal
relação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal,
submetendo o trabalhador a um regime especial, mas
ainda  assim  de  natureza  administrativa,  passando  a
autora,  posteriormente,  para  o  regime  estatutário,
através  de  exercício  de  cargo  efetivo,  porquanto
indevido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS,  haja  vista  que  referida  verba  possui  cunho
celetista.

- Nos termos da Lei Municipal específica nº 082/2011,
regulamentando  a  percepção  do  adicional  de
insalubridade,  a  autora  possui  direito  ao  referido
benefício,  pois  foram  atendidos  os  pressupostos
autorizadores  para  a  sua  concessão,  haja  vista  a
existência  de  lei  regulamentando  a  matéria,  do
respectivo ente federativo para o qual  a  promovente
labora,  bem  como  o  laudo  pericial,  enquadrando  as
atividades dos agentes comunitários do município de
Sousa como insalubres, no grau médio.
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- Em obediência ao princípio da legalidade, não há que
se  falar  em  direito  à  percepção  de  retroativo  do
adicional  de  insalubridade,  em  período  anterior  a
vigência da Lei Municipal nº 082/2011, pois não havia
legislação,  do  respectivo  ente  federativo,
regulamentando a matéria.

-  Consoante dispõe o  §  4º,  do  art.  20,  do Código de
Processo  Civil,  nas  condenações  em  que  a  Fazenda
Pública  for  vencida,  os honorários advocatícios  serão
arbitrados  consoante  apreciação  equitativa  do  Juiz,
porquanto,  atendendo  aos  critérios  estabelecidos  nas
alíneas  do  §  3º,  do  aludido  comando  normativo,
verifica-se a necessidade de majoração de sua fixação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Paraíba,  por unanimidade,  prover parcialmente a apelação e desprover a
remessa oficial.

Maria  Paz  Dantas  ajuizou a  presente  Reclamação
Trabalhista,  em 03/03/2010, convertida em Ação de Cobrança, em face do Município
de Sousa, afirmando ter sido contratada pela Edilidade, no ano 2000, para exercer o
cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Inobstante ter laborado regularmente, a autora deixou
de  perceber  alguns  direitos  que  entende  como  devidos,  quais  sejam:  adicional  de
insalubridade e depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Durante o trâmite do feito, e após sentença prolatada
pelo Magistrado Trabalhista, fls. 47/53, e interposição de Recurso Ordinário, o Tribunal
Regional do Trabalho declinou da competência,  por entender que a matéria ora em
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análise  deve  ser  processada  e  julgada  na  Justiça  Comum,  consoante  certidão  de
julgamento à fl. 128.

Após o encaminhamento dos autos à Justiça Estadual, o
feito foi  distribuído ao Juízo da 4ª  Vara da Comarca de Sousa,  onde foi  deferida a
gratuidade  judiciária  e  determinada  a  citação  da  edilidade  para  contestar  a  ação,
conforme se vê do despacho exarado de fl. 141.

Às  fls.  189/196,  a  Juíza  a  quo julgou,  parcialmente,
procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

EM  RAZÃO  DO  EXPOSTO,  RESOLVO  O  MÉRITO,
com supedâneo  no  art.  269,  I,  do  CPC,  JULGANDO
PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos
deduzidos  na  inicial,  condenando  o  Município  de
Sousa no pagamento dos adicionais de insalubridade, a
partir de 31 de agosto de 2011, no percentual de grau
médio (20% - vinte por cento).
Condeno,  ainda,  a  Municipalidade,  em  honorários
advocatícios,  que  fixo  em  20%  (vinte)  por  cento  do
valor total da condenação.
 
Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a

promovente  interpôs  o  presente  recurso  APELATÓRIO,  fls.  200/204,  insurgindo-se
apenas quanto ao percebimento retroativo do adicional de insalubridade, aduzindo,
para tanto,  que sempre exerceu suas atividades em condições insalubres,  consoante
laudo  pericial,  não  podendo  a  edilidade  alegar  ausência  de  lei  específica
regulamentadora para se  eximir  do pagamento do referido direito,  sob pena de se
beneficiar da própria torpeza. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios.

O  Município  de  Sousa  não  ofertou  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 213.

 
Feito não remetido ao Ministério Público, tendo-se em

vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 82, do Código de Processo
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Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Em ato contínuo, os presentes autos aportaram a essa
Corte  de  Justiça  tanto  pela  interposição  de  Recurso  Apelatório  interposto pela
demandada,  quanto  em  razão  da  Remessa  Oficial,  os  quais  serão  analisados
conjuntamente, haja vista o exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Após esse apanhado fático-processual, passa-se, agora,
ao exame da decisão hostilizada e das insurgências recursais.

De antemão, convém registrar quanto ao instituto da
prescrição, que é notório o entendimento segundo o qual, o prazo, para o ajuizamento
de pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, é de 05 (cinco) anos, consoante o
disposto no art.  1º,  do Decreto Federal nº 20.910/32,  e a Súmula nº 85,  do Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

STJ Súmula nº 85 - 18/06/1993 - DJ 02.07.1993
Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública
Devedora - Prescrição
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fa-
zenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquê-
nio anterior à propositura da ação.

Destarte, sem maiores delongas, como a presente de-
manda foi ajuizada, em 03/03/2010, são devidas as prestações vencidas antes do quin-
quênio anterior à propositura da ação.  
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Adentrando  no  mérito,  compulsando  os  autos,
vislumbro  na  hipótese  vertente,  que  o  vínculo  jurídico  entre  a  servidora  e  a
Administração, deu-se, inicialmente, de forma temporária, isto é, uma contratação de
excepcional  interesse  público,  consoante  atestam,  inclusive,  as  fichas  financeiras
encartadas  ao  caderno  processual,  fls.  08/11,  passando  a  autora,  posteriormente,  a
exercer cargo efetivo, sob o regime estatutário, conforme portaria de nomeação fl. 06.

Logo,  não  há  que  se  falar  em  aplicação  do  regime
celetista no caso em apreço, sendo, pois, indevido o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, tanto no exercício do cargo efetivo, sob regime estatutário, quanto no contrato
temporário, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, que submete o trabalhador
a um regime especial, mas ainda assim de natureza administrativa.

A propósito, confira o seguinte escólio desta Corte de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FGTS.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  FÉRIAS
E  13º  SALÁRIO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  DESPROVIMENTO
AOS APELOS.  O vínculo mantido com o município
decorrente  de  contrato  administrativo  de  serviço
temporário,  não dá direito  ao pagamento de  FGTS.
Pagamento de férias em dobro é indevido já que não
encontra guarida na CF e na Lei municipal que rege o
contrato  temporário/emergencial. Descabido  o  pleito
referente ao adicional de insalubridade,  em razão da
ausência  de  comprovação das  condições  adversas  de
trabalho,  assim  como,  ausente  a  previsão  legal.
Desprovimento  aos  recursos.  (TJPB;  Rec.
075.2010.003.548-6/001; Primeira Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 06/05/2013;
Pág. 9) – destaquei.
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Avançando  no  exame  das  verbas  postuladas,  tem-se
que  o  adicional  de  insalubridade  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela
Administração aos servidores em razão das atividades desempenhadas em condições
penosas ou insalubres.

Pois bem.

Inicialmente,  convém  esclarecer  que,  do  acervo
probatório encartado aos autos, o vínculo jurídico entre a servidora e a Administração,
é de natureza estatutária, porquanto o autor está submetido a regime próprio do ente
municipal, para o qual labora, e a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que as
normas, de índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob a égide estatutária,
bem  como  as  regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem
usurpar a competência do ente municipal.

Cumpre,  ainda,  mencionar  que  a  previsão  legal  do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, mesmo
que não fosse norma de eficácia limitada, não se estenderia aos servidores públicos
estatutários, haja vista não restar compreendida no rol dos direitos sociais previstos no
art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

Logo, em obediência ao princípio da legalidade, não há
como se conceder adicional de insalubridade a servidor estatutário municipal, estando
ausente legislação específica do respectivo ente federativo.

Por  oportuno,  cumpre  mencionar  fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal tratando da temática abordada:

(…)  Ademais,  verifica-se  que  o  Tribunal  de  origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo competente, a fim de que o referido direito
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social  integre  o  rol  dos  direitos  aplicáveis  aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a
seguir:“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O
artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser
necessária  a  repetição de  seus  enunciados,  mas  com
isso  não  quis  significar  que,  quando  algum  deles
dependesse  de  legislação infraconstitucional  para ter
eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta
Magna  Federal,  esses  direitos  sociais  integrarão
necessariamente  o  regime  jurídico  dos  servidores
públicos  civis  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de
lei  que  os  regulamente  para  dar  eficácia  plena  aos
dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa
legislação infraconstitucional  terá  de ser,  conforme o
âmbito  a  que  pertence  o  servidor  público,  da
competência  dos  mencionados  entes  públicos  que
constituem  a  federação.  Recurso  extraordinário
conhecido,  mas  não  provido”.  (ARE  723492/SE  –
SERGIPE.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO.  Relator(a):  Min.  Gilmar  Mendes.
Julgamento: 21/02/2013) - destaquei.

Todavia, analisando detidamente os autos, denota-se a
existência da Lei Municipal nº 082/2011, fl.  181, regulamentando o percebimento do
adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Sousa, aos servidores públicos,
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nos seguintes termos:

Art.  1º.  Os  servidores  públicos  municipais  que
trabalham com habitualidade em locais insalubres ou
em  atividades  ou  operações  penosas  e  perigosas,
fazem  jus  aos  adicionais  previstos  no  art.  7º,  inciso
XXIII,  da  Constituição  Federal  e  no  art.  65  da  Lei
Complementar Municipal nº 002, de 10 de janeiro de
1994.

Art.  2º.  O  exercício  de  trabalho  em  condições
insalubres assegura a percepção de adicional de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez
por cento) calculado sobre a menor remuneração paga
pelo  município  de  Sousa,  segundo  se  classifiquem,
respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo.

(…)

Art.  5º.  A  caracterização  e  a  classificação  de
penosidade,  periculosidade  e  insalubridade  serão
processadas  através  de  perícias  e  laudos técnicos  de
inspeção  efetuados  por  Médico  ou  Engenheiro  do
Trabalho, na forma do Parágrafo único do art. 66 da Lei
Complementar Municipal nº 002/94.

Nessa  senda,  verifica-se  que  foram  atendidos  os
pressupostos  autorizadores  para  a  concessão  do  aludido  benefício,  haja  vista  a
existência de lei específica regulamentadora, do respectivo ente federativo para o qual
a  promovente labora,  em obediência  ao  princípio  da  legalidade,  bem como  laudo
pericial, fls. 39/46, conforme requerido pela legislação correlata ao tema, em seu art. 5º,
enquadrando as  atividades  dos  agentes  comunitários  do município  de sousa como
insalubres no grau médio.
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Diante do panorama apresentado, tem-se que o adicio-
nal de insalubridade, no patamar de 20% (vinte por cento), correspondente ao grau mé-
dio, é devido à servidora, somente a partir de 31 de agosto de 2011, não podendo retro-
agir, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

No tocante ao pleito de majoração dos honorários ad-
vocatícios, verifica-se que nas condenações em que a Fazenda Pública for vencida, nos
moldes do § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil, os honorários serão arbitrados
consoante apreciação equitativa do Juiz, porquanto, atendendo aos critérios estabeleci-
dos nas alíneas do § 3º,  do aludido comando normativo, fixo os honorários em R$
800,00 (oitocentos reais).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO, a fim de reformar a decisão de 1º grau, apenas no aspecto pertinente aos
honorários advocatícios e NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
(Relator)  e  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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