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PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO
DOS  ARGUMENTOS  LANÇADOS  NA  INICIAL –  FATO
QUE,  POR  SI  SÓ,  NÃO  VIOLA  O  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  –  RECURSO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO – REJEIÇÃO.

“O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição
dos  argumentos  elencados  na  petição  inicial  ou  na
contestação não implica, por si só, a ausência de requisito
objetivo  de  admissibilidade  do  recurso  de  apelação  -
princípio  da  dialeticidade  -,  caso  conste  no  apelo  os
fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo
de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/05/2015, DJe 14/05/2015).

REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA –  SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA –  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
INDENIZAÇÃO  PELA  NÃO  INSCRIÇÃO  NO  PASEP  -
ADICIONAL  DE INSALUBRIDADE –  AUSÊNCIA DE LEI
REGULAMENTADORA  –  SÚMULA  42  DO  TJPB  –
IMPOSSIBILIDADE  DE   APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA
LEGISLAÇÃO CELETISTA E NR-15 DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO  E  EMPREGO  –  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS –  ENTE PUBLICO QUE
CONSEGUIU  PROVAR  PARTE  DO  ADIMPLEMENTO  –
INCIDÊNCIA DO ART. 373. II DO CPC – ÔNUS DO RÉU –
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO
APELO. 
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A  Lei  Municipal  nº  078/2008  instituiu  e  regulamentou  a
admissão, o regime jurídico e a remuneração do cargo de
agente  comunitário  de  saúde  no  Município  de  Areia,  em
conformidade  com  a  EC  51/2006  e  a  Lei  Federal  nº
11.350/06.

Constatado que a servidora pública deixou de receber os
valores que lhe eram devidos pela desídia do Município em
providenciar o seu cadastramento no Programa PIS/PASEP,
deve esse arcar com a indenização correspondente.

Nos  termos  da  Súmula  42  do  TJPB,  “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”.

Tratando-se a questão de falta de pagamento salarial,  em
regra,  cabe ao empregador comprovar que o fez, pois, ao
reverso, subtende-se que não o efetuou. Na espécie, restou
devidamente  demonstrado  que  a  municipalidade  adimpliu
parte  da  obrigação salarial  que lhe  era devida.  Sentença
mantida por seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINERA E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária e Apelação  Cível (fls.
329/332) interposta por Maria de Lourdes Alves da Silva buscando a reforma
da sentença (fls. 323/327) proferida pelo Juízo da Comarca Areia nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em face do Município
de Areia-PB.

A  autora,  Agente  Comunitário  de  Saúde do  Município
Promovido  desde  22/01/1999,  ingressou  com a  ação  perante  a  Justiça  do
Trabalho, requerendo as seguintes verbas: a) adicional de insalubridade e seus
reflexos  nas  demais  verbas  remuneratórias;  b)  indenização  pelo  não
cadastramento  e/ou  não  recolhimento  do  PIS;  c)  assinatura  da  CTPS;  d)
condenação  da  Edilidade  ao  pagamento  dos  depósitos  do  FGTS;  e)  férias
dobradas e terço constitucional; e, f) décimo terceiro salário.

Após o processamento inicial na Justiça do Trabalho, houve o
declínio  da  competência  para  a  Justiça  Comum,  aportando  os  autos  na
Comarca de Areia.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Na  sentença  vergastada  (fls.  323/327),  o magistrado a  quo
julgou  parcialmente procedente o pleito  exordial para condenar o município
promovido ao pagamento do: a) terço constitucional de férias dos anos de 2004
a 2009; b) do décimo terceiro salário do ano de 2004; e, c) de indenização pela
falta de inscrição do autor no PASEP, equivalente a um salário mínimo por ano,
correspondente a 2004 a 2009.

No seu Recurso Apelatório (fls.  329/332),  a Recorrente  pugna
pelo provimento do recurso, alegando, em apertada síntese, que o adicional de
insalubridade é um direito sócio-trabalhista de índole constitucional;  que, na
ausência de lei municipal que regulamente o pagamento do benefício, deve se
aplicar subsidiariamente a legislação federal sobre a matéria;  que não devem
ser consideradas as fichas financeiras como comprobatórias do pagamento do
décimo terceiro salário dos demais anos, uma vez que se trata de documento
produzido unilateralmente.

Contrarrazões à fl.  335/344,  alegando, preliminarmente, que o
recurso de Apelação não merece ser conhecido por ausência de dialeticidade.
Em seguida, revela que o pleito do adicional de insalubridade deve ter como
base a lei específica do Município, com base na jurisprudência pacificada nesta
Egrégia Corte de Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar,  a Douta Procuradoria de Justiça se
manifestou pela rejeição da preliminar, desprovimento da remessa necessária e
provimento parcial da Apelação, para incluir na condenação o pagamento da
importância referente ao décimo terceiro salário dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, excetuado o ano de 2009. (fls. 355/361).

VOTO

DA PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
AVENTADA NAS CONTRARRAZÕES

O Município apelado, em sede de contrarrazões, alegou que a
Apelação  interposta  pela  autora  não  deve  ser  conhecida,  em  virtude  da
ausência  da  repetição  dos  argumentos  lançados  na  inicial,  em  afronta  ao
princípio da dialeticidade.

Tal tese não merece prosperar.

Consoante  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
repetição dos argumentos expostos na  inicial/contestação não implica, por si
só,  violação  ao  princípio  da  dialeticidade,  “caso  conste  no  apelo  os
fundamentos  de  fato  e  de  direito  evidenciadores  do  desejo  de  reforma  da
sentença”, o que ocorreu no caso em tela. Confira-se:

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTESTAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE
ARGUMENTOS.   OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME  DE  FATOS.
SÚMULA  Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº
280/STF.
1.  Repetir,  na  apelação,  os  argumentos  já  lançados na
petição inicial  ou  na  contestação não representa, por si só,
obstáculo  ao  conhecimento  do  recurso,  nem  ofensa  ao
princípio da dialeticidade.
Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt  no  AREsp  980.599/SC,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/12/2016, DJe 02/02/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  ART.  514,  II,  DO  CPC.
REQUISITOS.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  EXECUTIVA.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA
106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, §1º, DO
CPC.
[…]
2.  O  STJ  alberga  entendimento  no  sentido  de  que  a
repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na
contestação não implica, por si só, a ausência de requisito
objetivo  de  admissibilidade  do  recurso  de  apelação  -
princípio  da  dialeticidade  -,  caso  conste  no  apelo  os
fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo
de reforma da sentença.  Precedentes:  REsp 1065412/RS,
Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em
10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR,
Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,
julgado  em  15/5/2014,  DJe  22/5/2014;  AgRg  no  Ag
990643/RS,  Rel.  Ministra  Nancy Andrighi,  Terceira  Turma,
julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  571.242/SC,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe
14/05/2015)

Isto posto, rejeito a aludida preliminar.

DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL

No caso em deslinde, a condenação se amolda à hipótese do art.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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496, I do Código de Processo Civil/20151, mormente por tratar-se de sentença
ilíquida  (Súmula  490  do  STJ2),  razão  pela  qual  conheço  da  remessa
necessária.

Dada  a  similitude  das  questões,  apreciarei  conjuntamente  a
Remessa Necessária, como condição de eficácia da sentença, bem como a
Apelação Cível, como meio adequado de impugnação aos termos da sentença
proferida.

Conforme anotado no relatório, a autora,  Agente Comunitário de
Saúde do  Município  Promovido  desde  22/01/1999,  ingressou  com  a  ação
perante a Justiça do Trabalho, requerendo as seguintes verbas: a) adicional de
insalubridade  e  seus  reflexos  nas  demais  verbas  remuneratórias;  b)
indenização  pelo  não  cadastramento  e/ou  não  recolhimento  do  PIS;  c)
assinatura da CTPS; d) condenação da Edilidade ao pagamento dos depósitos
do FGTS; e) férias dobradas e terço constitucional; e, f) décimo terceiro salário.

Após o processamento inicial na Justiça do Trabalho, houve o
declínio  da  competência  para  a  Justiça  Comum,  aportando  os  autos  na
Comarca de Areia.

Na  sentença  vergastada  (fls.  323/327),  o magistrado a  quo
julgou  parcialmente procedente o pleito  exordial para condenar o município
promovido ao pagamento do: a) terço constitucional de férias dos anos de 2004
a 2009; b) do décimo terceiro salário do ano de 2004; e, c) de indenização pela
falta de inscrição do autor no PASEP, equivalente a um salário mínimo por ano,
correspondente a 2004 a 2009.

No seu Recurso Apelatório (fls.  329/332),  a Recorrente  pugna
pelo provimento do recurso, alegando, em apertada síntese, que o adicional de
insalubridade é um direito sócio-trabalhista de índole constitucional;  que, na
ausência de lei municipal que regulamente o pagamento do benefício, deve se
aplicar subsidiariamente a legislação federal sobre a matéria;  que não devem
ser consideradas as fichas financeiras como comprobatórias do pagamento do
décimo terceiro salário dos demais anos, uma vez que se trata de documento
produzido unilateralmente.

DO  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO  DO  ACS  NO
MUNICÍPIO DE AREIA

De  início,  ressalto  que  a  Constituição  Federal,  a  partir  da
Emenda Constitucional nº 51/06, posterior a LC Municipal 05/2002, admitiu que
lei  federal  dispusesse  a  repeito  da  contratação  temporária  de  agentes

1 CPC/15 –  Art.  496.   Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,  não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo  tribunal,  a  sentença:  I  -  proferida contra  a  União,  os Estados,  o  Distrito  Federal,  os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

2 STJ/SÚMULA  490 –  A  dispensa  de  reexame  necessário,  quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. 

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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comunitários de saúde, conforme se infere:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem um
sistema  único,  organizado  de  acordo  com  as  seguintes
diretrizes:
4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão
admitir  agentes  comunitários  de  saúde  e  agentes  de
combate  às  endemias  por  meio  de  processo  seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso
salarial  profissional  nacional,  as  diretrizes  para  os
Planos de Carreira e a regulamentação das atividades
de agente comunitário de saúde e agente de combate às
endemias,  competindo  à  União,  nos  termos  da  lei,
prestar  assistência  financeira  complementar  aos
Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos Municípios,  para o
cumprimento do referido piso salarial - destaquei.

A norma supra consentiu que gestores locais do Sistema Único de
Saúde  admitam agentes  comunitários  de  saúde  e  agentes  de  combate  às
endemias, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Regulamentando tal preceito, veio a publicação da Lei Federal nº
11.350/06,  estabelecendo  a  adoção  do  regime  celetista  para  os  agentes
comunitários de saúde, excepcionando, apenas, as situações em que lei local
dispuser de forma distinta, em seu artigo 8º

Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de
Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do
SUS e pela  Fundação Nacional  de Saúde -  FUNASA,  na
forma  do  disposto  no  §4º  do  art.  198  da  Constituição,
submetem-se  ao  regime  jurídico  estabelecido  pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no
caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei
local dispuser de forma diversa – grifei.

Na  espécie,  a  Lei  Municipal  nº  078/2008  instituiu  e
regulamentou a admissão, o regime jurídico e a remuneração do cargo criado
de agente comunitário de saúde no Município de Areia, em conformidade com
a  EC51/2006  e  com  a  Lei  Federal  nº  11.350/06,  de  sorte  que  impera  o
regramento supra,  tornando-se competente a Justiça Comum para apreciar o
feito.

Nesse cenário, destaco o acerto da decisão do magistrado no
afastamento da pretensão de assinatura da CTPS, bem como do pagamento
dos depósitos relativos ao FGTS no período trabalhado,  além do pedido de

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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férias dobradas, tendo em vista a natureza celetista do pleito, em contraposição
ao regime jurídico-administrativo ao qual está submetida a servidora.

Ademais,  ressalto  que  o  intento  judicial  se  deu  em  10  de
novembro  de  2009,  restando  prescritas  as  parcelas  anteriores  a  10  de
novembro de 2004, em virtude da regra da especialidade relativa às ações de
cobrança perante a Fazenda Pública, consubstanciada no prazo quinquenal da
data do ato ou fato do qual se originarem, conforme o art. 1º do Decreto nº
20.910/323.

DA INDENIZAÇÃO PELA NÃO INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP

O  PIS/PASEP  consiste  em  contribuições  sociais  de  natureza
tributária,  devidas  pelas  pessoas  jurídicas,  com  objetivo  de  financiar  o
pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos
e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 

Sobre o assunto, há disposição constitucional, abaixo transcrita: 

CF/88. 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. (Regulamento) [...]

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

Desse modo, sendo a autora servidora pública municipal, deveria
o  Município  de  Areia tê-la  inscrito no  programa,  bem  como  recolher  as
contribuições devidas.

Registre-se, ainda, que após cinco anos de cadastro no Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) os servidores têm
direito a um abono salarial correspondente a um salário-mínimo vigente anual
conforme  a  intelecção  da  Lei  nº  7.859/89,  que  regula  a  concessão  e  o

3  Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito  ou  ação contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou  municipal,  seja  qual  for  a  sua  natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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pagamento  do  abono  previsto  no  artigo  239,  parágrafo  3º,  da  Constituição
Federal:

Lei  7.859/89.  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.

Veja-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE
CADASTRAMENTO NO PASEP. OBRIGAÇÃO DO ENTE
PÚBLICO.  PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  DO
PERÍODO  QUE  FAZIA  JUS  AO  RECEBIMENTO.
POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE.
EXIGÊNCIA  DE  NORMA LOCAL  ESPECÍFICA.  EDIÇÃO
SUPERVENIENTE DA LEI. OCORRÊNCIA. REFORMA DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.  [...] - Demonstrada a
desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou
seja,  em  período  distinto  das  respectivas  datas  de
admissão,  seus  servidores  no  programa  PIS/PASEP,
cabe àquela regularizar a situação cadastral, bem como
arcar com os valores não percebidos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00046094120128150251,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 07-10-2014,
DJPB 16-10-2014)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
VIGÊNCIA  DE  CONTRATO  TEMPORÁRIO  ATÉ  A
TRANSMUDAÇÃO PARA ESTATUTÁRIO. PERCEPÇÃO DE
FÉRIAS  EM  DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE.  NATUREZA
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  DO  VÍNCULO.  SALDO  DO
FGTS  -  FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  VERBA  CELETISTA.  AFASTAMENTO.
GRATIFICAÇÃO  NATALINA PROPORCIONAL  E  FÉRIAS
INTEGRAIS  ACRESCIDAS  DO  RESPECTIVO  TERÇO.
DIREITOS  ASSEGURADOS  CONSTITUCIONALMENTE.
CABIMENTO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
PERCEPÇÃO  A  PARTIR  DA  REGULAMENTAÇÃO

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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ESPECÍFICA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 774/2007.
OBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE  FEDERATIVO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  AUSÊNCIA  DE
CADASTRAMENTO  DO  PIS.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
REFORMA  DO  DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO  DO  AUTOR.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL E  DA APELAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  [...] -  Em
razão  da  edilidade  não  ter  efetuado  a  inscrição  do
servidor no PIS, no período devido, estão presentes os
requisitos autorizadores para concessão da indenização
pelo não cadastramento e recolhimento do benefício.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026002520128150181,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 12-05-2015, DJPB 15-05-2015) 

In casu, restou demonstrado que o município agiu com desídia no
que  toca  ao  cadastramento  da  autora/apelada  no  PASEP,  porquanto  não
comprovou que o fez após a admissão de sua servidora. 

Sendo  assim,  caberia  ao  ente  municipal  acostar  documentos
aptos  a  comprovar que  a  servidora  não  cumpriu  o  requisito  remuneratório
necessário à percepção do abono requerido, o que não ocorreu.

Portanto,  constata-se que a servidora pública deixou de receber
os valores que lhe eram devidos pela desídia do Município em providenciar o
seu  cadastramento  no  Programa  PIS/PASEP,  devendo esse  arcar  com  a
indenização correspondente.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

No  que  tange  ao pedido  do  adicional  de  insalubridade,
registro, de plano, que o debate dispensa maiores delongas, por já ser o tema
de  amplo  conhecimento  desta  Corte,  inclusive  com a  edição  de  Súmula a
respeito.

A pretensão não merece guarida, pois, segundo entendimento
sumulado (Súmula 42) desta Corte de Justiça, “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.” (grifei).

Tal posicionamento foi firmado no julgamento do Incidente de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-03.2013.815.00004,  sob  o
fundamento de que  “a Administração Pública está vinculada ao princípio da

4  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 20006220320138150000, Tribunal Pleno, Relator Des. José Ricardo
Porto, j. em 24-03-2014 - DJPB, 05/05/2014.
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legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei autoriza.”

Verberou-se,  na  oportunidade,  que  “após  a  Emenda
Constitucional nº 19/98, o §3°,  do art.  39 da CF/88, que faz referência aos
direitos sociais estendidos aos servidores públicos, deixou de fazer menção ao
inciso XXIII, do art. 7°, daquele mesmo diploma”,  o qual trata do adicional de
insalubridade.

 
Concluiu-se, nessa esteira de raciocínio,  que “o recebimento

do  mencionado  adicional  pelos  servidores  sujeitos  ao  vínculo  jurídico-
administrativo depende da existência de Lei Ordinária da instituição ao qual
pertençam e conforme estabeleça. Assim, a percepção da referida verba pelos
agentes  comunitários  de  saúde depende  de  lei  local  regulamentadora,
assegurando expressamente àquela categoria o direito ao seu recebimento”,
de forma que “ausente a comprovação da existência de disposição legal do
ente ao qual pertençam, assegurando aos Agentes Comunitários de Saúde a
percepção do adicional de insalubridade, não há como se determinar o seu
pagamento.”

Logo, conforme fundamentação supracitada, o pagamento do
adicional só é devido a partir da existência de lei regulamentadora do Município
ao qual o servidor é vinculado,  o que não foi comprovado no presente caso,
restando impossível a aplicação analógica das regras celetistas para o período
anterior.

Nesse  sentido,  proclama  a  jurisprudência  desta  Corte  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI
MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA.  MATÉRIA  DECIDIDA  EM
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO AO APELO.
-Inexistindo lei municipal disciplinando o pagamento de
adicional  de  insalubridade  à  categoria  dos  agentes
comunitários  de  saúde,  não  pode  o  município  ser
compelido  a  conceder  esse  benefício  com  base  em
norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.
-  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. (Súmula 42 do TJ/PB, Incidente
de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-
03.2013.815.0000).5

5  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00018334520098150131 - Relator Des. José Ricardo Porto, j. em
20/11/2014 - DJPB, 21/11/2014.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE  COBRANÇA.
IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
NECESSIDADE  DE  LEI  LOCAL  REGULAMENTANDO  A
MATÉRIA.  ASSUNTO  SUMULADO  PELO  TJPB.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.  APLICAÇÃO
DO  ART.  932  DO  NCPC.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  -  "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".
(Sumula nº 42 do TJPB).  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00012343020158150541,  -  Não  possui  -,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 22-06-2017)
(grifei)

Logo, considerando  a inexistência de lei  regulamentadora do
pagamento do adicional de insalubridade, impossível o seu deferimento com
base nas regras celetistas, mantendo-se a sentença nesse aspecto.

DO  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  DO TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

Conforme entendimento  consolidado na jurisprudência, em se
tratando de ação de cobrança de verbas salariais, compete ao autor provar a
existência do vínculo trabalhista com a edilidade promovida.  Se esta aduz ter
pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do
direito perseguido (art. 333, II, CPC/73 ou 373, II, do CPC/15).

In casu,  a existência do vínculo funcional entre  a autora e a
edilidade  resta  comprovada  por  meio  dos  documentos  de  fls.  10/17.  Logo,
caberia  ao  réu  comprovar  que  realizou  o  pagamento  das  verbas  que  as
demandantes reputam inadimplentes,  por  ser  o  salário  uma  garantia
constitucional assegurada a todo trabalhador.

Nessa baila,  mister revelar que o art.  39,  § 3° da Constituição
Federal  determina  a  aplicação  do  disposto  no  seu  art.  7°  aos  servidores
públicos,  concedendo-lhes o  direito ao pagamento do décimo terceiro salário,
férias e adicionais, inclusive aos que desempenham atividades por vínculo de
cargos demissíveis ad nutum. 

Diz o art. 39, § 3° da CF:

Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua  competência,
regime jurídico único e planos de carreira para os servidores
da  administração  pública  direta,  das  autarquias  e  das
fundações públicas.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.

Dentre  as  aplicações  dos  incisos  do  art.  7°  da  CF/88,  está  o
direito à percepção de férias anuais remuneradas, acrescida de um terço dos
vencimentos  normais,  como  também  do  décimo  terceiro  salário,  verbas
indisponíveis garantidas pela proteção dos direitos sociais dos trabalhadores.

Veja-se o seu teor:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)
VIII  -  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;

A  falta  de  pagamento  das  parcelas  devidas  configura
enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública, o que é vedado
pelo nosso ordenamento jurídico. Afinal, houve prestação laboral.

Na  sentença,  o  magistrado  considerou  como
satisfatoriamente  comprovados  os  pagamentos  do  décimo  terceiro
salário dos anos de  2005 a 2009 (fls. 32, 34, 36, 38 e 40), não havendo
comprovação do pagamento do terço de férias dos anos de 2004 a 2009,
bem como do décimo terceiro do ano de 2004.

No Apelo, a autora se insurge quanto ao não reconhecimento do
direito ao pagamento do décimo terceiro salário dos anos de 2005 a 2009,
ressaltando  que  não  devem  ser  consideradas  as  fichas  financeiras  como
comprobatórias do pagamento, uma vez que se trata de documento produzido
unilateralmente.

Não  assiste  a  autora,  pois  verifico  que  o  apelado  conseguiu
provar o efetivo pagamento  do décimo terceiro salário, porque juntou  a ficha
financeira (fls. 32/40), a qual revela o seu pagamento. Some-se ter o Município
apresentado  contracheque assinado pela autora,  o  que satisfaz a prova do
pagamento.

Assim, tenho como frágeis os argumentos da apelante, visto que
não  foram  suficientes  para  motivar  a  reforma  do  julgado,  nem  mesmo  a
alegação de não ser a ficha financeira documento hábil a prova o pagamento.

Sobre o tema, trago  à colação entendimento jurisprudencial,  no
sentido  de  que  a  ficha  financeira  elaborada  pelo  ente  público  é  sim  meio
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probante válido para fins de demonstração da quitação de verbas salariais,
mormente em situações como a dos autos, em que se se percebe, claramente,
que  o  documento  não  foi  confeccionado  especificamente  para  o  presente
processo,  notadamente por se tratar de planilha financeira com o histórico do
que foi pago.

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO
INEXISTENTE.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
REAJUSTE  DE  28,86%.  TRANSAÇÃO  ADMINISTRATIVA
CELEBRADA  QUANDO  INEXISTENTE  DEMANDA
JUDICIAL  EM  CURSO  ENTRE  AS  PARTES
TRANSIGENTES.  PRESENÇA  DO  ADVOGADO  E
HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL.  DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO  DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO. ART. 332 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

[…]  -  Consoante o entendimento jurisprudencial  desta
Corte Superior as fichas financeiras colacionadas pela
Administração  constituem-se  provas  legítimas  para  a
comprovação  do  pagamento  das  parcelas  devidas a
título do reajuste de 28,86%, a teor do disposto no art.
332  do  Código  de  Processo  Civil.  Agravo  regimental
desprovido.6 

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  e  Reexame
necessário  -  Ação  de  cobrança  -  Servidor  público
municipal  -  Exoneração  -  Pretensão  ao  13°  salário  e
férias  -  Procedência  na  origem  -  Irresignação  -
Pagamento - Fato extintivo do direito do autor - Ônus do
réu (art. 333, ", do CPC) - Comprovação de pagamento
do  13°  salário  do  ano  de  2011  -  Ausência  de  prova
quanto  ao  adimplemento  das  demais  verbas  -
Provimento parcial. 
- O Código de Processo Civil, em seu art. 333, estabelece
que  incumbe  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos  de seu direito,  enquanto  que cabe ao réu a
prova  dos  fatos  extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do
direito do autor. - Restando demonstrado, através das fichas
financeira, o pagamento do décimo terceiro salário do ano
de 2011, é de se reformar a sentença "a quo" neste ponto,
afastando a condenação. (…).7

6 STJ - AgRg no REsp 531.776/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO 
TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).
7 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010416120138150031, 2ª Câmara cível, Relator Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos, j. em 08-05-2014.
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Logo,  é  induvidoso  que  a  edilidade  comprovou  o  devido
pagamento  das  verbas  constantes  na  ficha  financeira  reconhecidos  por
sentença, inexiste razão para alterar os fundamentos da sentença.

Com  estas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de  não
conhecimento  do  Apelo  aventada  nas  Contrarrazões,  NEGO
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA e À APELAÇÃO para  manter a
sentença como posta.

Mantenho  inalteradas  as  cominações  relacionadas  ao  ônus  da
sucumbência.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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