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COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  PREVISÃO  LEGAL.  LEI  MUNICIPAL  Nº 
121/2007. REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL N 159/2009. 
PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. VERBA 
ASSEGURADA À SERVIDORA. PAGAMENTO COMPROVADO 
PELA  EDILDIADE.  13º  SALÁRIO,  FÉRIAS  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO DE PARTES DAS RUBRICAS. 
DIREITO  AO  RECEBIMENTO  APENAS  DAS  VERBAS  NÃO 
ADIMPLIDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, CPC. JUROS 
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 
1º-F  DA  LEI  9.494/97,  ALTERADO  PELO  ART.  5º  DA  LEI  Nº 
11.960/09. ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC, E SÚMULA 253, DO STJ. 
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.

-  “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.” Estando, in casu, comprovado o pagamento do adicional 
de insalubridade do período abordado na decisão recorrida, deve-
se  afastar  a  edilidade  de  tal  condenação,  a  fim  de  evitar 
enriquecimento ilícito em proveito da autora. 

-  Tendo o Município demonstrar,  ainda,  o  efetivo pagamento  de 
partes  da  verbas  relacionadas  ao  décimo  terceiro  salário,  assim 
como,  às  férias  e  seu  respectivo  terço,  é  de  se  excluir  a 
municipalidade de tais encargos, permanecendo, por outro lado, a 
condenação referente  as verbas inadimplidas e não comprovadas 
pelo  Poder  Público  demandado,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do 
Código de Processo Civil.

“[...] para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores 



públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual 
de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 
2.332/87,  no período anterior  a  27/08/2001,  data  da publicação da 
Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; 
percentual  de 0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória  2.180-
35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de 
30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros 
moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 
disposto no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com redação  dada pela  Lei 
11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração 
de inconstitucionalidade parcial do art.  5º da Lei 11.960/2009, que 
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no 
IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).1 

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial manejado contra sentença proferida 
pelo MM. Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Queimadas nos autos da reclamação 
trabalhista, movida pela servidora Carmen Mercia Siqueira da Costa em desfavor do 
Município de Queimadas

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente 
procedentes  os  pedidos  iniciais,  para condenar a  Edilidade a pagar,  em favor da 
autora, o valor relativo ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o 
salário-mínimo, a partir de janeiro de 2009 até o ajuizamento da ação, 13º salários dos 
períodos de 2007/2008 e 2008/2009, férias não gozadas, de forma simples, acrescidas 
de terço constitucional, dos períodos aquisitivos de 2007/2008 e 2008/2009, incidindo 
correção monetária e juros de mora. 

Além disso, arbitrou os honorários sucumbenciais no patamar 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que 
os autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos 
termos da inteligência inscrita no art. 475, do Código de Processo Civil.

É o relatório.  Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, cumpre adiantar que a remessa oficial demanda provimento parcial, 
a fim de adequar a sentença guerreada à Jurisprudência dominante dos Tribunais 
pátrios e às provas constantes dos autos.

1 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 
10/02/2014



A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia em 
deslinde transita em redor do suposto direito da autora, agente comunitária de saúde 
do Município de Queimadas, à percepção de adicional de insalubridade, ao décimo 
terceiro salário, assim como, às férias e seus respectivos terços constitucionais. 

Importa registrar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, X, 
proclama:  “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,  além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: (...) X – proteção do salário na forma da 
lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”.

Dessa  forma,  é  direito  constitucional  de  todo  trabalhador,  o 
recebimento dos salários, das férias e do terço constitucional quando não gozadas, 
não  podendo  o  Município  se  furtar  ao  pagamento  das  mesmas,  sob  pena  de 
enriquecimento ilícito da Administração Pública à custa do trabalho dos servidores 
municipais.

Sobre  o  tema,  confiram-se  os  precedentes  do  Plenário  do 
Supremo Tribunal Federal:

“DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO. 
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO 
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO  TRIBUNAL. 
RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  O  direito 
individual  às  férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze  meses 
trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço  constitucional 
independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão 
legal  não  pode  restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço 
constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados 
que  não  usufruíram  férias.  3.  O  não  pagamento  do  terço 
constitucional  àquele  que  não  usufruiu  o  direito  de  férias  é 
penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito 
ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do 
trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o  direito  ao  acréscimo 
financeiro  que  teria  recebido  se  tivesse  usufruído  das  férias  no 
momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.”2

“[...]  Cargo  em  comissão.  Indenização  de  férias  vencidas  não 
gozadas. Possibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento”.3

2 STF – RE nº 570.908 – Relª. Minª. Carmen Lúcia – Tribunal Pleno – 16/09/2009.
3 STF - RE 324656 AgR / RJ  - Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma - 06/02/2007           



Com  relação  adicional  de  insalubridade,  a  Lei  Municipal  nº 
121/2007, de 22 de junho de 2007, em seu art. 9º, Parágrafo único, prevê o pagamento 
desta verba aos agentes comunitários de saúde, in verbis:

“Art. 9º. Os vencimentos do Agente Comunitário de Saúde será o 
correspondente a um salário mínimo vigente.

Parágrafo  único.  O  agente  comunitário  de  saúde  fará  jus  ao 
percentual de insalubridade a ser definido na forma da lei”.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 159/2009 disciplinou a lei, 
prevendo  o  respectivo  adicional  para  os  agentes  comunitários  de  saúde  no 
percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo:

“Art. 1º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder  gratificação  mensal  de  insalubridade  aos  agentes 
comunitários de saúde e aos agentes de combate as endemias do 
município,  no  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  do  salário 
mínimo vigente do País”.

Não há  dúvida,  portanto,  em relação  ao  direito  dos  agentes 
comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte 
por  cento)  do  salário  mínimo,  devendo,  inclusive,  incidir  sobre  todas  as  demais 
verbas, de modo reflexo.

A  nossa  Corte  de  Justiça,  analisando  incidente  de 
Uniformização  de  Jurisprudência,  pacificou  entendimento  no  sentido  de  ser 
imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, à extensão do 
adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde, verbis:

“Súmula  42  –  O  pagamento  de  adicional  de  insalubridade  aos 
agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico-
administrativo,  depende de  lei  regulamentadora do  ente  ao qual 
pertencer”.

Transladando-se esse entendimento ao caso dos autos, é de se 
concluir pelo pagamento do adicional de insalubridade a partir da vigência da  Lei 
Municipal nº 159/2009 (Janeiro de 2009).

Nesses termos, o magistrado a quo condenou a municipalidade 
a  pagar  em favor  da parte  autora  o respectivo adicional  referente  ao  período de 
01/01/2009 até 22/04/2009, sob o fundamento de inexistir qualquer prova relacionada 
ao pagamento.



Tal decisão, entretanto, merece retoque, pois, compulsando os 
autos,  verifica-se que a  edilidade efetuou o  pagamento do referido adicional  nos 
meses de janeiro a abril do ano de 2009, conforme ficha financeira de fl. 313, devendo, 
por tais razões,  afastar a edilidade de tal encargo, a fim de evitar enriquecimento 
ilícito em proveito da autora. 

De outra banda, naquilo que tange ao pleito recursal atinente ao 
recebimento de 13º salários, férias e terços constitucionais, urge reformar a sentença 
objurgada,  para  o  fim  de  condenar  o  Município  ao  pagamento  das  verbas 
inadimplidas e não comprovadas pelo Poder Público demandado.

Nesse viés, no tocante ao pagamento de tais rubricas, é de se 
registrar que a edilidade comprovou o pagamento do décimo terceiro salário e das 
férias e respectivo terço, todos referentes ao ano de 2008/2009, consoante se observa 
da ficha financeira individual da autora colacionada às fls. 313 e 314.

Por  outro  lado,  não  tendo  a  Edilidade  comprovado  o 
pagamento do 13º salário de 2007/2008, bem como, das férias e seu respectivo terço 
também do período aquisitivo de 2007/2008, ônus que lhe incumbia, nos termos do 
art. 333, II, do CPC, resta demonstrado o direito da promovente ao seu recebimento.

Tal é o que ocorre uma vez que, em casos como o dos autos, o 
ônus  da  prova  quanto  ao  direito  a  eventual  pagamento  a  servidor  público  é  do 
Município,  por  constituir  fato  extintivo  do  direito  do  autor,  conforme  previsão 
expressa do art. 333, II, do CPC. Adstrito ao tema, percucientes são os julgados:

“É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao 
recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas em que for 
vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante 
apreciação  equitativa  do  juiz.  Assim,  tendo  o  juízo  monocrático 
seguido as balizas legais, não há o que se alterar. Estando a matéria 
pacificada por jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, 
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos termos do caput 
do art.  557 do CPC”. (TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz 
convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009).

“[...] Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa 
fato  extintivo  de direito,  compete  ao  empregador  produzir  prova 
capaz de elidir  a  presunção de veracidade existente  em favor  do 
trabalhador.  (TJPB,  051.2006.000439-0/001,  Rel.  Arnóbio  Alves 
Teodósio, 29/02/2008).”

Corroborando tal entendimento, outrossim, afigura-se bastante 
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 



“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao 
juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário 
àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu4.

Quanto  aos  juros  e  correção  monetária  das  verbas  a  serem 
ressarcidas, entendo que, em recente julgado, o STJ firmou entendimento de que nas 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  “[...]  para  pagamento  de  verbas 
remuneratórias  devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de  mora incidirão  da 
seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do 
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da 
Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97;  percentual de 
0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória 2.180-35/2001,  até o advento da Lei 
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com  base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-
F  da  Lei  9.494/97,  com redação  dada pela  Lei  11.960/2009,  incidindo a  correção 
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base 
no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).5

Por outro lado, a correção monetária no período anterior à Lei 
nº 11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período. 
Tais parâmetros, portanto, deverão orientar a confecção dos cálculos pela contadoria.

Expostas estas considerações,  com fulcro no artigo 557, § 1º do 
CPC,  na  Súmula  n.  253,  do  STJ, assim como  na  Jurisprudência  dominante,  dou 
parcial  provimento  à  remessa  oficial,  para  afastar  da  condenação  as  verbas  de 
adicional de insalubridade, 13º salário de 2008/2009, férias e seu respectivo terço do 
período  aquisitivo  de  2008/2009,  bem  como  para  adequar  os  juros  de  mora  e  a 
correção monetária aos termos acima delineados.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator

4 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:
5 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 

10/02/2014


