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1ª APELANTE:  Carlivândia da Silva Fidelis (Adv. Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva –
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2ª  APELANTE:  Município  de  João Pessoa,  representado  por  seu Procurador,  Adelmar
Aevedo Régis
APELADOS: Os mesmos

        
APELAÇÕES  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO
DO  RECURSO. SUPOSTA  INFRAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA. SERVIDOR  CONTRATADO,
INICIALMENTE,  SOB  O  REGIME  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO.  POSTERIOR  MUTAÇÃO  PARA  O
CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 11.045/2007.  INCOMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  COMUM  PARA  CONHECER  DO  LITÍGIO  A
PARTIR DESTE ÚLTIMO MOMENTO. NULIDADE PARCIAL DA
SENTENÇA.  ACOLHIMENTO  EM  PARTE  DA  PRELIMINAR.
MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS
VERBAS  PRETENDIDAS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO DO RÉU E DA REMESSA OFICIAL. PREJUDICADO
O RECURSO DA AUTORA.

- Em que pese haver reiteração da tese inaugural, penso que ainda
assim  a  apelação  da  autora  consegue  impugnar  a  sentença,
apresentando alegações que servem para contrapor a decisão. Neste
cenário,  não  há  que  se  falar  em  infração  ao  princípio  da
dialeticidade, daí porque rejeito a preliminar de não conhecimento
do recurso.

-  “A  controvérsia  está  relacionada  ao  juízo  competente  para
processar  e  julgar  demanda  ajuizada  por  agente  comunitário  de
saúde em face de município, questionando o pagamento de verbas
trabalhistas.  Em  primeiro  lugar,  o  art.  8º  da  Lei  n.  11.350/2006
estabeleceu  o  regime  celetista  nas  hipóteses  de  contratação  de



agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma
diversa por meio de lei  local,  nos seguintes termos:  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.  Em  segundo,  tem-se  nos  autos  notícia  de  que  o
Município editou a Lei n. 11.045/07 (e-STJ, fls. 49 e ss.), tratando da
carreira  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  prevendo
expressamente que tais agentes públicos se submeteriam ao regime
jurídico celetista. É o teor do art. 2º: As contratações dos Agentes
Comunitários  de  Saúde e  Agentes  em Saúde Ambiental  de  que
trata o caput do art.  1º  serão regidas pela Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, com remuneração mensal estabelecida na forma
do  Anexo  da  Lei.  Portanto,  seja  em  função  da  Lei  Federal  n.
11.350/06,  seja  em  razão  da  Lei  Municipal,  o  regime  jurídico
aplicável à parte reclamante é o celetista, o que, por conseguinte,
implica a competência da Justiça Trabalhista”. (STJ - CC: 136907 PB
2014/0292627-6,  Relator:  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, Data de Publicação: DJ 24/11/2014). Estando o período
reclamado, em parte, sujeito à jurisdição trabalhista,  declara-se a
incompetência  da Corte para conhecê-lo,  anulando-se a sentença
neste ponto. Competência da justiça comum para exame do litígio
no período anterior à transmudação do regime.

-  Revelando  os  autos  que a  edilidade deixou de  pagar  somente
parte  das  verbas  reclamadas  no  período  não  alcançado  pela
prescrição,  a  exclusão do restante da condenação reconhecida na
sentença é medida que se impõe. Provimento parcial da Remessa e
da apelação.

- Considerando que a apelação da autora versava apenas sobre a
majoração  dos  honorários  advocatícios,  a  alteração  dos  ônus
sucumbenciais e a impossibilidade de fixação, desde logo, da verba
honorária, em face da iliquidez da sentença, tornam prejudicado o
recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.



ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento
do recurso, acolher em parte a preliminar de incompetência absoluta e,  no mérito,  dar
provimento  parcial  à  remessa  necessária  e  à  apelação  do  município,  julgando-se
prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a
súmula de julgamento de fl. 75.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações  e  remessa oficial  interpostas  contra  sentença
que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária promovida Carlivândia da
Silva Fidelis em desfavor do Município de João Pessoa.

Na  sentença,  o  magistrado  entendeu  que  a  Lei  Municipal  nº
11.821/2009  autoriza  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  à  autora,  Agente
Comunitária  de  Saúde,  muito  embora  o  normativo  não  tenha  especificado  o  grau  de
insalubridade para cada função. Ao final, condenou o promovido a pagar o adicional, com
reflexo no 13º salário, férias e 1/3 de férias. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por
cento), a cargo da parte vencida.

Inconformados, ambos os litigantes recorreram. A autora defende em
sua apelação o aumento da verba honorária, aduzindo ser incompatível com o trabalho
desenvolvido e com a responsabilidade do papel que o advogado exerce na defesa do
constituinte. Pediu, ao final, o aumento dos valores fixados a esse título.

Igualmente insatisfeito com o provimento de primeiro grau, recorre o
Município de João Pessoa levantando a preliminar de incompetência da Justiça Comum,
apontando que na ausência  de  vínculo  estatutário,  a  competência  para  julgamento do
litígio seria da Justiça Laboral.

No  mérito,  defende  que  desde  2010  vem  efetuando  o  pagamento
regular do Adicional de Qualificação, inclusive com incidência sobre 13º salário, férias e
seu  terço  constitucional,  bem  assim  que  a  autora  não  logrou  demonstrar  que  exerce
atividade insalubre, afirmando que paga o adicional “[…] por mera liberalidade [...]”. Por
fim, pediu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Em  sede  de  contrarrrazões,  a  autora  ventilou  preliminar  de  não
conhecimento da apelação, em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade. No
mérito, pleiteou o desprovimento da apelação do município. Este, por sua vez, pugnou
pelo desprovimento da apelação da demandante.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente. 

É o relatório.



VOTO

De  antemão,  registre-se  que  embora  determinação  do  magistrado
para que o feito subisse a esta Corte por remessa necessária,  entendo que, em se tratando
de  litígio  em  que  a  Fazenda  Pública  foi  vencida,  com  sentença  sujeita  à  liquidação,
necessário o cumprimento do rito previsto no art. 496, I, do Código de Processo Civil. Para
além disso, sendo ilíquida a sentença, inaplicável o disposto no § 3º do dispositivo citado,
razão pela qual, de ofício, examino o litígio devolvido a esta Corte, também, sob o prisma
da remessa necessária.

Anote-se,  de  logo,  não  merecer  acolhida  a  preliminar  de  não
conhecimento  do  recurso  do  município.  Segundo  o  recorrido,  a  apelação  estaria
infringindo  o  princípio  da  dialeticidade.  A leitura  da  peça  recursal,  todavia,  revela
argumentação  apta  a  contrapor  os  argumentos  da  sentença,  de  maneira  que  pouco
interessa  se  constituem mera  repetição  do que fora  alegado  no primeiro  grau.  Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto  à  preliminar  de  incompetência  da  Justiça  Estadual  para
conhecer e  julgar o litígio,  assiste razão,  em parte,  ao Município de João Pessoa.  Com
efeito,  examinando  os  autos,  observa-se  que  a  autora  foi  admitida  como  Agente
Comunitário de Saúde, inicialmente, em 12/04/2004. O documento não esclarece sobre a
forma  de  admissão  e  aponta  a  existência  de  vínculo  empregatício  nominado  de
“convênio”.

Em momento posterior, precisamente em 13/06/2012, a demandante
foi afastada e, logo em seguida readmitida (14/06/2012), ocasião em que ficou registrado
em sua ficha funcional o ingresso para o mesmo cargo através de concurso público, com
vínculo empregatício celetista.

Importa  ressaltar  que,  a  partir  da  vigência  da  Lei  Municipal  n.°
11.045, de 29de junho de 2007, os Agentes Comunitários de Saúde passaram, por expressa
disposição legal (§3º do art. 5º), a se vincular ao regime celetista, afastando-se, portanto, a
competência da Justiça Comum para analisar os pleitos posteriores à edição dessa norma.
A previsão de contratação via regime celetista, aliás, teve seu nascedouro na Lei Federal nº
11.350/2006, que em seu art. 8º estabeleceu:

“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”.

A norma local, por sua vez, trilhou o mesmo caminho, prevendo em



seu art. 2º o vínculo celetista como regente das relações jurídicas entre o ente público e os
Agentes Comunitários de Saúde:

“Art.  2º  As  contratações  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e
Agentes em Saúde Ambiental de que trata o caput do art. 1º serão
regidas  pela  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  -  CLT,  com
remuneração mensal estabelecida na forma do Anexo desta Lei.

§ 1º O regime previdenciário, conforme o estabelecido no § 13 do
art. 40 da Constituição Federal, será o Regime Geral de Previdência
Social”.

A discussão sobre a competência para apreciar o litígio chegou ao
STJ, oportunidade em que a Corte decidiu, em processo semelhante envolvendo Agente
Comunitário de Saúde do Município de João Pessoa:

“A  controvérsia  está  relacionada  ao  juízo  competente  para
processar  e  julgar  demanda  ajuizada  por  agente  comunitário  de
saúde em face de município, questionando o pagamento de verbas
trabalhistas.  Em  primeiro  lugar,  o  art.  8º  da  Lei  n.  11.350/2006
estabeleceu  o  regime  celetista  nas  hipóteses  de  contratação  de
agente comunitário de saúde, salvo se o ente público adotar forma
diversa por meio de lei  local,  nos seguintes termos:  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.  Em  segundo,  tem-se  nos  autos  notícia  de  que  o
Município editou a Lei n. 11.045/07 (e-STJ, fls. 49 e ss.), tratando da
carreira  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  prevendo
expressamente que tais agentes públicos se submeteriam ao regime
jurídico celetista. É o teor do art. 2º: As contratações dos Agentes
Comunitários  de  Saúde e  Agentes  em Saúde Ambiental  de  que
trata o caput do art.  1º  serão regidas pela Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, com remuneração mensal estabelecida na forma
do  Anexo  da  Lei.  Portanto,  seja  em  função  da  Lei  Federal  n.
11.350/06,  seja  em  razão  da  Lei  Municipal,  o  regime  jurídico
aplicável à parte reclamante é o celetista, o que, por conseguinte,
implica a competência da Justiça Trabalhista”. (STJ - CC: 136907 PB
2014/0292627-6,  Relator:  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, Data de Publicação: DJ 24/11/2014)

No  caso,  a  demandante  postulou  verbas  não  abarcadas  pela



prescrição, o que faz retroagir o pedido a abril de 2010, época em que não havia havido a
contratação na qualidade de celetista. Considerando tal fato e o entendimento do STJ, a
Justiça  Comum somente tem competência  para examinar a  pretensão entre a primeira
contratação e junho de 2012, época em que houve a migração para o novo regime celetista.

Isto posto, acolho em parte a preliminar de incompetência absoluta,
de maneira que passo a examinar apenas o período anterior a julho de 2012, em face da
incompetência deste Poder Judiciário para conhecer do litígio quanto ao período posterior.

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  a  edilidade  deixou  de
pagar,  no  período  não  alcançado  pela  prescrição  –  abril  de  2010  e  junho  de  2012,  o
adicional de insalubridade relativo aos meses de abril, maio, junho de julho, todos de 2010
(fl.  29).  Nos  demais  meses  é  possível  identificar,  inclusive,  que  em  alguns  casos,  o
pagamento fora superior ao previsto na Lei Municipal nº 11.821/2009, que tinha como teto
o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do cargo.

De outro lado, não é possível afirmar que o Município de João Pessoa
tenha pago o valor do adicional com reflexos no terço de férias, na medida em que não há
registro de férias no período. Por outro lado, é possível conferir que o Município levou em
conta referida vantagem no cálculo do 13º salário dos anos de 2010 e 2011 (fls. 28/29).

Para além disso,  embora a Administração Municipal  alegue que a
autora não tem direito ao adicional, seja por falta de regulamentação ou por ausência de
provas do efetivo exercício em atividade insalubre, o fato é que o pagamento voluntário da
esmagadora  maioria  dos  valores  reforça  a  fragilidade  de  tais  alegações.  Ademais,  o
argumento de que pagava por “mera liberalidade” é absolutamente incabível, a não ser
que o próprio município admita que adota um regime administrativo diverso daquele
constitucionalmente imposto aos entes federativos, em que a Administração somente pode
fazer aquilo que a lei autoriza.

Expostas estas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso e  acolho  em  parte  a  preliminar  de  incompetência  absoluta,  reconhecendo  a
incompetência desta Corte para apreciar o pedido relativo ao período posterior a junho de
2012 e, por consequência, declarando nula a sentença, neste ponto. Na fração conhecida
do litígio,  dou provimento parcial ao recurso oficial e à apelação do município, para
manter a condenação ao pagamento retroativo do adicional referente aos meses de abril a
julho de 2010, além do reflexo sobre o terço de férias no período entre abril de 2010 a junho
de 2012. Prejudicado o recurso da autora. 

O pagamento deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-
E, e juros de mora, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Considerando que a parte a
promovente  decaiu  de  parte  significativa  do  pedido,  distribuo  os  ônus  sucumbenciais
proporcionalmente entre os litigantes, na razão de 70% (setenta por cento) para a autora e
30% (trinta por cento) para o réu, suspendendo a exigibilidade em relação à demandante,
por força da gratuidade judiciária (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). Tendo em vista a iliquidez da



decisão, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados após a apuração do  quantum
debeatur (CPC, art. 85, § 4º, II). É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento
do recurso, acolher em parte a preliminar de incompetência absoluta e,  no mérito,  dar
provimento  parcial  à  remessa  necessária  e  à  apelação  do  município,  julgando-se
prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator
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