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PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação  ordinária  de
cobrança. Agente comunitário de saúde. Preliminar. Vício citra
petita. Causa madura. Aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III,
Código de Processo Civil.  Mérito.  Adicional  de insalubridade.
Inexistência de previsão em norma municipal.  Improcedência
do pedido. Acerto do decisum singular. Terço de férias e décimo
terceiro  salário.  Verbas  devidas.  Edilidade  que  não  se
desincumbiu do ônus probatório. Cadastro no PIS/PASEP. Não
comprovação. Indenização devida. Desprovimento do apelo.

- Estabelece o Código de Processo Civil de 2015, no art. 1.013,
§ 3º, inciso III, no que tange ao efeito devolutivo da apelação, e
com a finalidade de dar maior celeridade processual, que os
Tribunais de Justiça devem decidir,  desde logo,  o mérito  da
ação,  quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

- Por força da ausência de previsão normativa no art. 39, § 3º,
da  Constituição  Federal,  os  agentes  comunitários  de  saúde
não  fazem  jus,  de  forma  automática,  ao  adicional  de
insalubridade,  e,  inexistindo  lei  local  que  regulamente  a
concessão da vantagem por exercício de atividade insalubre, é
indevido o pagamento de tal gratificação.

- A norma regulamentadora Nº 15 do Ministério do Trabalho e
Emprego é aplicável, tão somente, aos empregados celetistas,
sendo descabida para fundamentar a pretensão de deferimento
do pagamento de adicional de insalubridade.

-  Por  força  do  art.  39,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  a
percepção  de  décimo  terceiro  salário  e  o  gozo  de  férias
remuneradas,  com  o  acréscimo  de,  ao  menos,  um  terço,



constitui direito social assegurado a todo trabalhador, seja ele
estatutário ou celetista.

- É ônus do Município provar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo  do  direito  do  servidor,  assim,  não  havendo
comprovação  do  pagamento  das  verbas  remuneratórias
pleiteadas, tem-se como devidas à parte requerente.

-  A  Edilidade-mirim  tem  obrigação  de depositar  os  valores
referentes ao PIS/PASEP em benefício do servidor público, de
acordo com as determinações da lei  7.859/89,  que regula a
concessão e o pagamento do abono previsto  no artigo 239,
parágrafo 3º, da Constituição Federal.

-  Comprovado  que  a  parte  autora  prestou  serviços  ao
Município, bem como que houve omissão no cadastramento do
servidor  no  Programa  PIS/PASEP,  desde  a  data  da  sua
admissão, aquela tem direito ao recebimento da indenização,
de  forma  proporcional  ao  período  trabalhado,  respeitada  a
prescrição quinquenal.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, em sessão ordinária, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  de  Fátima dos
Santos, em face da sentença prolatada pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana,
que julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, ficando suspensa a execução, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fs.
38/43), nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Itabaiana.

Na  petição  inicial,  alega  a  parte  autora  que  exerce  a  função  de
agente comunitário de saúde, entretanto, a Edilidade-mirim não promoveu o pagamento
das  verbas  relativas  ao  adicional  de  insalubridade,  no  percentual  de  20%  (vinte  por
cento),  bem como seus reflexos  nas  demais  verbas a  que faz  jus –  décimo terceiro
salário,  férias  acrescidas de um terço,  além das verbas referentes  ao pagamento  do
décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço, e a indenização compensatória
por ausência de cadastramento e não recolhimento do PIS/PASEP.

Requer,  por  fim,  a  procedência  da  demanda,  para  condenar  o
Município de Itabaiana a efetuar o pagamento dos valores perseguidos (fs. 02/12).

Junta documentos às fs. 03/30.



Devidamente citado (f. 34), o ente Municipal deixou decorrer o prazo
sem manifestação nos autos (f. 35).

Sentença julgando improcedente a demanda (fs. 38/43).

Inconformado, a parte autora interpôs apelação (fs. 46/51).

Em suas  razões,  alega  a  autora,  preliminarmente,  a  nulidade  da
sentença, em razão de vício citra petita, haja vista que não foram analisados os pedidos
referentes ao pagamento das férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e
indenização compensatória pela não inscrição no PIS/PASEP. 

No  mérito,  aduz  que  tem  direito  ao  pagamento  de  adicional  de
insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), em virtude da aplicação analógica
da Norma Regulamentadora nº 15 e da legislação federal, assim como às verbas relativas
ao pagamento das férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

Pugna  pelo  prequestionamento  dos  dispositivos  constitucionais
elencados à f. 50v., bem como das normas federais ali enumeradas.

Requer,  ao  final,  a  total  procedência  dos  pedidos  iniciais,  para
condenar o Município promovido ao pagamento do adicional de insalubridade sob todo o
período  laboral,  mais  reflexos  nas  demais  verbas,  como  também  o  pagamento  dos
décimos  terceiros  salários,  férias  acrescidas  de  um terço,  PIS/PASEP,  respeitando  a
prescrição quinquenal e a incidência jde juros e correção monetária.

O  Município  de  Itabaiana  deixou  decorrer  in  albis o  prazo  para
apresentar contrarrazões (fs. 55).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  requer  o  prosseguimento  do
recurso,  sem manifestação de mérito,  por  entender  estar  ausente interesse público e
relevância social que torne necessária a manifestação ministerial (f. 59).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

Inicialmente, ressalte-se que, em regra, o Código de Processo Civil
de  2015  aplica-se  desde  logo  aos  processos  pendentes,  nos  termos  do  art.  1.046,
entretanto, tal norma deve ser interpretada respeitando-se o direito intertemporal, uma vez
que  não  se  pode  adentrar  no  ato  jurídico  perfeito  e  no  direito  subjetivo  processual
adquirido pelas partes.

Assim, no que tange ao direito intertemporal, em consonância com o
Código  de  Processo  Civil  de  2015  e  com  os  Enunciados  do  Fórum Permanente  de
Processualistas Civis,  o  novo sistema processual  civil  deverá  ser  aplicado apenas às
sentenças  publicadas  –  ou  lançadas  em  processo  judicial  eletrônico  –  após  à  sua
vigência.

No caso em apreço, a publicação da sentença às fs. 38/43, ocorreu
em 15/07/2016 (f. 45), ou seja, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo, portanto, ser aplicado o mencionado Diploma Processual.



Destarte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação.

- DA PRELIMINAR DE VÍCIO CITRA PETITA

A  prestação  jurisdicional  vincula-se  aos  pedidos  formulados  na
demanda, em atenção ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do Código
de Processo Civil de 2015:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe  vedado  conhecer  de  questões  não  suscitadas  a  cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão
deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Dessa feita, ao proferir sentença, tendo a Juíza deixado de analisar,
na sua integralidade, os pedidos formulados pelas partes, configura-se a existência de
sentença citra petita. 

No caso concreto, consoante relatado, verifica-se que a parte autora
requer, na exordial, o pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20%
(vinte  por  cento),  com seus  devidos  reflexos  no  décimo  terceiro  salário  e  nas  férias
acrescidas de um terço, bem como o pagamento das verbas correspondentes ao décimo
terceiro salário, férias com adicional de um terço e indenização compensatória pelo não
cadastramento e não recolhimento ao PIS/PASEP, de todo o período trabalhado.

Contudo, a Magistrada  a quo, ao prolatar a sentença às fs. 38/43,
limitou-se a apreciar o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, incorrendo,
portanto, em vício de julgamento citra petita.

Antes da entrada em vigor do Diploma Processual Civil de 2015, o
regramento procedimental  construído pela doutrina e jurisprudência era no sentido de
que,  ao  se  depararem com sentenças  omissas  em relação  aos  pedidos  autorais,  os
Tribunais de Justiça deveriam anular o decisum e remeter os autos para o juízo de origem
para que fosse proferido novo julgamento, em razão da impossibilidade supressão de
instância. 

Ocorre que o legislador processual civil  inovou na ordem jurídica,
estabelecendo um novo  regramento  a  ser  seguido pelos  Tribunais  de  Justiça,  com o
objetivo de dar maior celeridade processual. 

Desse modo, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o
efeito  devolutivo  do recurso de apelação,  no § 3º  do art.  1.013,  atribui  o dever  de o
Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta estiver em condições de
imediato julgamento (causa madura):

“Art.  1.013.  A apelação  devolverá  ao  tribunal  o  conhecimento  da
matéria impugnada. […] § 3o Se o processo estiver em condições de
imediato  julgamento,  o  tribunal  deve  decidir  desde  logo  o  mérito



quando: I  -  reformar sentença fundada no  art.  485; II  - decretar a
nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de
um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a
nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

Assim, estando o presente feito apto para julgamento, com fulcro no
dispositivo legal acima mencionado, passo a sanar o vício, enfrentando o mérito do apelo,
sem a necessidade de desconstituição da sentença.

- DO MÉRITO

- DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Quanto ao adicional  de insalubridade,  estabelece o art.  7º,  inciso
XXIII, da Constituição Federal:

“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;”

Com  a  entrada  em  vigor  da  Emenda  Constitucional  nº  19/98,  o
adicional  de insalubridade foi  suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores
públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do art. 39, da Constituição Federal.

Contudo,  não existe  óbice à  concessão do referido adicional  aos
servidores públicos, porém o seu pagamento somente poderá ser deferido se houver lei
que expressamente o preveja.

No  caso  do  Município  de  Itabaiana,  observa-se  que  a  Lei  nº
246/1993, que instituiu o regime jurídico único dos servidores municipais,  determina a
aplicação subsidiária  do  Estatuto  dos Servidores  Públicos  do Estado da Paraíba (Lei
Complementar  nº  8/2003),  que  prevê  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade,
periculosidade e penosidade, senão vejamos:

Lei Municipal nº 246/1993:

“Art. 1º. […] Parágrafo único – O regime de que trata este artigo tem
natureza  de  direito  público,  abrangendo  todos  os  servidores
municipais e submetendo-se, no que couber, à Lei Complementar nº
39 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado da Paraíba
– de 26 de dezembro de 1985, e à legislação que a complementa”.

Lei Complementar nº 58/2003:

“Art. 71 – Os servidores que trabalhem com habitualidade, em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade
ou atividades penosas”.

Com efeito,  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de
Itabaiana,  apesar  de  dispor  acerca  da  possibilidade  de  concessão  do  adicional  de
insalubridade, não prevê todos os elementos necessários para o seu deferimento, sendo,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm#art485


pois,  norma de eficácia  limitada,  sem aplicabilidade imediata,  necessitando de norma
regulamentadora.

Desse modo, verifica-se a absoluta ausência de lei regulamentadora
através da qual seja possível a aferição dos elementos indispensáveis à concessão do
adicional de insalubridade, não cabendo aplicar, supletivamente, a legislação trabalhista,
estadual ou federal, relativa a servidores públicos, em razão da inexistência de dispositivo
legal  em  âmbito  municipal  que  o  autorize,  sendo,  portanto,  descabido  o  adicional
pretendido pela parte autora na petição inicial.

Nesse sentido,  é  pacífica a jurisprudência desta Corte  de Justiça
sobre o tema. Atente-se:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  VERBAS  SALARIAIS.  RESSALVA  EM  RAZÃO  DA
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PERFEIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NÃO  RECONHECIMENTO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTATUTÁRIO.  NECESSIDADE  DE  LEI
ESPECÍFICA A REGULAMENTAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DAS NORMAS TRABALHISTAS.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42
DO TJPB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTUITO DE AJUSTE.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  FRAGILIDADE.  RECO-
NHECIMENTO  NO  DECISUM.  AUSÊNCIA  DE  GRAVAME.
CARÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. Súmula 85 do STJ - Nas
relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior a propositura da ação. Sendo a promovente
servidora público estatutária e inexistindo norma a regulamentar a
concessão de adicional de insalubridade para os ocupantes de seu
cargo, não há como se determinar o pagamento almejado, sob pena
de  violação  ao  princípio  da  legalidade,  preceito  ao  qual  está  a
Administração Pública vinculada por força do art. 37 da Constituição
Federal.  Dada a ausência de lei  regulamentadora do adicional  de
insalubridade  no  Município,  não  há  que  se  falar  em  aplicação
analógica da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho
e Emprego, afastando-se a incidência dos arts. 4º e 5º da LINDB e
arts.  126  e  127  do  CPC,  porquanto,  na  seara  administrativa,
prevalece a irradiação do princípio da legalidade (art. 37, caput, da
CF/88),  de  modo  que  a  Administração  Pública  tem  sua  atuação
adstrita ao que a Lei determina. Consubstancia-se interesse recursal
'na  necessidade  que  tem  o  recorrente  de  obter  a  anulação  ou
reforma da decisão que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que
tenha  sucumbido,  entendida  a  sucumbência  aqui  como  a  não
obtenção,  pelo  recorrente,  de  tudo  o  que  poderia  ter  obtido  do
processo."1 

"PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  FUNÇÃO  DE  ZELADORA.

1

 (TJPB-ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001268020148150191, Relator DESA. MARIA DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI, j. em 25-04-2016).



ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL
ESPECÍFICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  ENTENDIMENTO  SUMULADO  NO  TJPB  PARA OS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SÚMULA Nº 42 DO TJPB.
APLICAÇÃO  POR  ANALOGIA.  DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, "A", DO CPC/2015.
1. Destaca-se que este E. Tribunal editou a Súmula nº 42, dispondo
que  "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". 2. Logo,
em aplicação análoga da referida súmula, não há que se falar em
direito  ao adicional  de insalubridade aos que ocupam o cargo de
zelador nos quadros da Administração Municipal, porquanto inexiste
previsão  específica  do  direito  em  norma  local.  3.  Ademais,  a
servidora sequer  comprovou a suposta condição insalubre de sua
atividade,  ônus  que  lhe  caberia,  nos  termos  do  art.  373,  I,  do
CPC/2015.  4.  Razões recursais  em desacordo com Súmula desta
Corte de Justiça. Desprovimento monocrático, em aplicação ao art.
932, IV, "a", do CPC/2015." 2

Assim, na ausência de lei que especifique quais são as atividades
tidas por insalubres, e, ainda, que indique qual o valor ou percentuais incidentes em cada
um dos casos, a vantagem pecuniária não pode ser deferida, em obediência ao princípio
da legalidade que rege a Administração Pública.

Importa  lembrar  que  a  Administração  Pública  deve  se  pautar  no
princípio de legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, que estabelece
a vinculação das atividades administrativas às determinações legais. Vejamos:

"Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.”

O  tema  em  questão  já  foi,  inclusive,  objeto  de  Incidente  de
Uniformização de Jurisprudência - Processo Nº 2000622-03.2013.815.0000 -, de relatoria
do Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, cujo voto
vencedor fora lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto,  sendo
aprovada a seguinte súmula, in verbis:

“SÚMULA 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”.

Destarte,  é  descabida, portanto,  a  pretensão  de  deferimento  do
adicional de insalubridade com base unicamente na norma regulamentadora Nº. 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego, por se tratar de dispositivo aplicável unicamente aos
empregados celetistas. 

2

 (TJPBACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00001934520148150191,  Relator  DES.  JOSE
AURELIO DA CRUZ, j. em 30-03-2016).



Outrossim, a existência da insalubridade na atividade desenvolvida
pela parte autora é outro ponto que merece maior atenção na análise do caso trazido a
debate.

A função de agente comunitário de saúde encontra regulamentação
na Lei nº 11.350/2006, que estabelece as diretrizes para o desempenho da atividade, nos
seguintes termos:

“Art.  3º  -  O Agente Comunitário  de Saúde tem como atribuição o
exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS
e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.
Parágrafo  único.  São  consideradas  atividades  do  Agente
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: I- a utilização de
instrumentos  para  diagnóstico  demográfico  e  sócio-cultural  da
comunidade; II-  a promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva; III- o registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças
e  outros  agravos  à  saúde;  IV-  o  estímulo  à  participação  da
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; V-
a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento
de situações de risco à família; e VI- a participação em ações que
fortaleçam  os  elos  entre  o  setor  saúde  e  outras  políticas  que
promovam a qualidade de vida. Art. 4º - O Agente de Combate às
Endemias  tem  como  atribuição  o  exercício  de  atividades  de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas  em conformidade com as diretrizes  do SUS e  sob
supervisão do gestor de cada ente federado.”

O  referido  diploma  legal  foi  resultado  da  conversão  da  Medida
Provisória Nº 297, de 9 de junho de 2006, editada para regulamentar o art. 198, §5°, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC Nº 51/2006.

Na exposição de motivos da já referida Medida Provisória, consta:

“Ao definir que as atividades básicas a serem desenvolvidas pelos
Agentes Comunitários  de Saúde e pelos  Agentes de Combate  às
Endemias  compreendem  a  prevenção  de  doenças,  promoção  da
saúde,  controle  e  vigilância,  a  proposta  de  Medida  Provisória
estabelece competência ao Ministério da Saúde para disciplinar tais
atividades,  inclusive  definindo  o  parâmetro  e  o  conteúdo
programático dos cursos previstos como um dos requisitos para o
exercício dessas atividades.”

Conforme  se  depreende,  a  legislação  de  regência  atribui  aos
agentes de saúde atividades de natureza, predominantemente, preventiva, pedagógica,
de coleta  de  dados,  ou  burocrática,  não os  expondo ao contato  direto  com pessoas
portadoras  de  doenças  infectocontagiosas,  ou  atividades  insalubres,  e,  em  caso  de
eventual contato com tais condições, estas, somente, ocorrem em situações esporádicas,
não contínuas, tampouco duradouras, afastando, dessa feita, a pretensão da promovente
ao pagamento da referida vantagem.



Assim, não estando caracterizado o exercício do trabalho em local
ou  condições  insalubres,  entendo  que  não  assiste  razão  o  pedido  de  pagamento  do
adicional.

Conclui-se,  portanto,  que  se  encontram  ausentes  ambos  os
requisitos  pertinentes  ao pagamento  da vantagem,  quais  sejam,  a  previsão legal  e  o
desempenho de atividades consideradas como de risco à vida ou à saúde, motivo pelo
qual deve ser mantida incólume a sentença singular neste aspecto (improcedência do
pedido de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), com os seus
reflexos).

- DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA SENTENÇA RECORRIDA
(CPC, art. 1.013, § 3º, inciso III):

-  DO  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  UM  TERÇO  E  DO  DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO

A  percepção  de  décimo  terceiro  salário  e  o  gozo  de  férias
remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor,  constitui  direito
social  assegurado  a  todo  trabalhador,  seja  ele  estatutário  ou  celetista,  por  força  da
previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal. 

Desse  modo,  tratando-se  de  agente  comunitária  regularmente
contratada,  após  seleção  pública,  tais  verbas  lhe  serão  devidas,  caso  comprove  os
serviços prestados à edilidade.  A esta, por sua vez,  incumbe o ônus de comprovar o
pagamento  de  todas  as  parcelas  pleiteadas,  sob  pena  de  serem  consideradas
inadimplidas.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  SALÁRIOS  ATRASADOS.
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DAS  VERBAS.  ÔNUS  DA
EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  333,  II,  DO  CPC.
MATÉRIA  PAFICICADA  NO  STF.  REFORMA  DA  SENTENÇA
APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO
MONETÁRIA.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  TJPB.  ART.
557, § 1º-A, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. - Ao
município  cumpre  o  ônus  de  demonstrar  a  realização  do
pagamento pleiteado, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Se
não  provou  o  pagamento,  deve  efetuá-lo,  sob  pena  de
ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  público  em
detrimento do particular,  vedado pelo ordenamento jurídico.  -
Cabe  à  Edilidade  trazer  elementos  probatórios  de  fato
modificativo,  extintivo  ou  impeditivo  do  direito  do  autor  (art.
333, II,  do CPC). Não se desincumbindo do ônus de provar o
pagamento  das  verbas  apontadas  na  sentença,  deve  ser
mantida a condenação referente aos salários atrasados.”3 (grifo
nosso) “[...] -  Tratando-se de ação de cobrança de remuneração
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 (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00004951820138150221,  Relator  DES  JOAO
ALVES DA SILVA, j. em 29-10-2015) 



intentada  por  servidor  público,  opera-se  a  inversão  do  onus
probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  colacionar
documentos hábeis capazes de modificar ou extinguir o direito
do autor em receber as quantias pleiteadas na exordial.
- No tocante ao percebimento dos salários, convém mencionar que
são direitos,  constitucionalmente,  assegurados,  sendo vedada sua
retenção,  porquanto não tendo o Município demonstrado o efetivo
pagamento  das  referidas  verbas,  o  adimplemento  das  mesmas  é
medida que se impõe. [...]” 4

Destaco, nesse contexto, que a inversão do ônus da prova, decorre
da posição de fragilidade probatória da parte autora em face ao Município, citando, por
oportuno, a máxima de que “é o pagador que tem obrigação de provar o pagamento”.

No presente caso, o Município não trouxe aos autos prova do efetivo
pagamento das verbas requeridas – pagamento de férias acrescidas de um terço e de
décimo terceiro salário -, não se descuidando de demonstrar o fato impeditivo do direito
do autor, merecendo prosperar o pedido da ora recorrente, nestes pontos, observada a
prescrição quinquenal.

- DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA NÃO INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA NO
PIS/PASEP

No que diz respeito à indenização pela não inscrição da autora no
PIS/PASEP, esta E. Câmara Cível assentou entendimento de que o Município possui a
obrigação  de  depositar  os  valores  referentes  ao  referido  programa  em  benefício  do
servidor público que presta serviços a seu favor. 

O  Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público
(PASEP)  consiste  em  uma  contribuição  para  o  financiamento  da  Seguridade  Social,
devida pelas pessoas jurídicas,  ou a elas equiparadas pela legislação do imposto de
renda, nos termos do inciso I do artigo 195 da Carta Magna.

A  exigência  de  cadastramento  dos  servidores  públicos  no
PIS/PASEP decorre do disposto no artigo 239, § 3º da Constituição Federal, in verbis: 

“Art.  239.  A  arrecadação  decorrente  das  contribuições  para  o
Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7,
de 7 de setembro de 1970,  e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8,
de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta
Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa
do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
(…)  §  3º  Aos  empregados  que  percebam  de  empregadores  que
contribuem  para  o  Programa  de  Integração  Social  ou  para  o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois
salários  mínimos  de  remuneração  mensal,  é  assegurado  o
pagamento de um salário mínimo anual,  computado neste valor  o
rendimento  das  contas  individuais,  no  caso  daqueles  que  já
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 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004069220138150221, Relator DES FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. em 23-09-2015) 



participavam dos referidos programas,  até a data da promulgação
desta Constituição.”

Por  sua  vez,  regulando  a  concessão  e  o  pagamento  do  abono
previsto no § 3° do art.  239 da Constituição Federal, foi  criada a Lei nº 7.859/89 que
dispõe:

"Art. 1° É assegurado o recebimento de abono anual, no valor de um
salário  mínimo  vigente  na  data  do  respectivo  pagamento,  aos
empregados que: I - perceberem de empregadores, que contribuem
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de
Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público  (Pasep),  até  dois
salários  mínimos  médios  de  remuneração  mensal  no  período
trabalhado,  e  que  tenham  exercido  atividade  remunerada  pelo
menos durante trinta dias no ano-base."

In  casu,  restou incontroverso  que a  apelante prestou serviços  ao
Município,  não  tendo  recebido  os  valores  que  lhe  eram  devidos  em  decorrência  da
omissão do ente público em providenciar o seu cadastramento do Programa PIS/PASEP
desde a data da sua admissão e, por isso, terá direito ao recebimento da indenização de
forma proporcional ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Segue julgado desta Corte de Justiça Estadual:

“AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  VERBAS TRABALHISTAS
PLEITEADAS.  SENTENÇA  PELA  IMPROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS.  INSURGÊNCIA  DA  AUTORA.  CONCESSÃO  DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE LEI  MUNICIPAL REGULANDO OS PERCENTUAIS E GRAUS
DE  INSALUBRIDADE.  INADIMISSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DA  NR-15,  EDITADA  PELO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO E EMPREGO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 42 DESTE
TRIBUNAL.  UM  TERÇO  DE  FÉRIAS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.
FÉRIAS  DEVIDAS.  PRECEDENTES  DO  STJ.  GRATIFICAÇÃO
NATALINA ADIMPLIDA  PELO  MUNICÍPIO.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  CONTRARRAZÕES.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO . AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
DAS PARTES. OBEDIÊNCIA AO PRECEITUADO NO ART. 541, I,
CPC.  REJEIÇÃO.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  1.  "A  ausência  da
qualificação  das  partes  na  peça  de  interposição  do  recurso  de
apelação não é razão suficiente para obstar a prestação jurisdicional
quando outras peças já qualificaram as partes" (TJ/SP, 22ª Câmara
de  Direito  Privado,  AC  9000198842011826  SP  9000198-
84.2011.8.26.0037, Rel. Roberto Mac Cracken, data de julgamento:
24/11/2011).  2.  "O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos
agentes  comunitários  de  saíde  submetidos  ao  vínculo  jurídico
administrativo,  depende  de  lei  regulamentadora  do  ente  ao  qual
pertencer" (Símula n.º 42 do TJ-PB). 3. "Conforme a jurisprudência
do Supremo TribunalFederal, os servidores contratados em caráter
temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do
art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta
Magna”  (STF,  ARE 663104  AgR,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  Segunda
Turma, julgado em 28/02/2012, Dje-056, divulgado em 16/03/2012,
publicação  em  19/03/2012).  4.  “Ao  município  cumpre  o  ônus  de



demonstrar  a  realização  do  pagamento  pleiteado,  nos  termos  do
artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo,
sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público em
detrimento do particular, vedado pelo ordenamento jurídico” (TJPB,
Acórdão do processo n.º 0372009000967-3/001, Tribunal Pleno, Rel.
Des. João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013) 5. Compete ao
Estado  (gênero)  a  inscrição  de  seus  servidores  no  programa
PIS/PASEP,  sua  desídia  em inscrever  a  destempo,  ou  ainda,  em
período  distinto  da  data  de  admissão,  cabe  àquele  regularizar  a
situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos.
6.  Reforma  parcial  da  sentença  para  condenar  o  Município  ao
pagamento das férias e seus respectivos terços e da indenização
pelo não recolhimento dos depósitos referentes ao PASEP.” 5

- DO PREQUESTIONAMENTO

No tocante ao prequestionamento aduzido pela parte apelante, não
merece maiores digressões, visto que os dispositivos legais e constitucionais invocados (f.
50v.) foram devidamente prequestionados no corpo do presente acórdão.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  nego provimento  ao  apelo  quanto  à  matéria
apreciada na sentença (adicional de insalubridade) e, com fundamento no art. 1.013, §3º,
inciso III, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos exordiais, para
condenar o Município de Itabaiana ao pagamento dos décimos terceiros salários,  das
férias  mais  terço  constitucional,  das  indenizações  pela  não  inscrição  do  PIS/PASEP,
correspondente  a  um  salário-mínimo  por  ano  trabalhado,  respeitada  a  prescrição
quinquenal.

Sobre  o  valor  da  condenação devem incidir  juros  da seguinte  a)
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento
da  Lei  n.  11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  n.  9.494/1997;  b)
percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até
25/03/2015;  e  c)  percentual  de  0,5% ao mês a  partir  de  25/03/2015.  Com relação à
correção monetária, deve-se fazer incidir o INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei
nº 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei
nº 9.494/1997, que prevê a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros
da caderneta de poupança, até o dia de 25/03/2015, momento a partir do qual passou a
incidir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
devendo ser observado a partir de então o IPCA-E.

Em razão da modificação do decisum, sendo as partes vencedoras e
vencidas,  determino que ambas arquem com o pagamento  das custas  processuais e
honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte promovida
e 20% (vinte por cento) para a parte autora, observada a isenção legal em relação à
Fazenda Pública e o benefício da Justiça Gratuita concedida à parte promovente.
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 (TJPB, Acórdão do processo nº 00004399820128150421, Relator DES ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 01-08-2014).



Quanto aos honorários advocatícios, somente poderão ser fixados
após a liquidação do julgado, conforme dispõe o inciso II, do §4º, do art. 856  do Novo
Código de Processo Civil, oportunidade em que o juízo  a quo definirá o percentual dos
honorários com base nos parâmetros objetivos no §3º do citado artigo.

É o voto.7 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior,  Relator,  participando  ainda  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmoº  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado,  em
substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente à Sessão a Excelentíssima Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
- Relator -
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 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 3o Nas
causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de
oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito
por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até
100.000 (cem mil)  salários-mínimos;  V -  mínimo de um e máximo de três por  cento sobre o  valor  da

condenação ou do proveito  econômico  obtido  acima de 100.000 (cem mil)  salários-mínimos.  §  4o Em

qualquer das hipóteses do § 3o: I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde
logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação
principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-
se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada
sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
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