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AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ 
PROVIMENTO  PARCIAL  A  APELO.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  LEI  MUNICIPAL  EDITADA  EM  2010. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  RETROATIVO. 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  13º 
SALÁRIO,  FÉRIAS  E  1/3  CONSTITUCIONAL. 
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO.  PASEP.  AUSÊNCIA 
DE  INSCRIÇÃO.  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO.  VALOR 
DEVIDO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ADEQUAÇÃO 
DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ARTIGO 557,  DO CPC. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  Como  se  sabe,  a  Administração  Pública  está  sujeita  à 
observância  obrigatória  ao  princípio  da  legalidade,  nos 
termos do art. 37, caput, da CF, não podendo se afastar dessa 
regra constitucional,  sob pena de  praticar  ato  inválido.  Por 
esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos 
reclama  a  expressa  previsão  legal,  editada  na  esfera  de 
competência  administrativa  correspondente.  Em  outras 
palavras, não é suficiente a simples existência da situação de 
fato,  no  caso,  a  prestação  de  serviços  sobre  condições 
insalubres.  Deve  haver  legislação  respectiva  prevendo  a 
existência do direito de percepção ao pagamento do adicional.

- Uma vez que a lei municipal n. 3.927/2010, que instituiu o 
adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde 
entrou em vigor apenas no mês de fevereiro de 2011, a autora 
faz jus ao seu recebimento somente a partir dessa data.

- Não tendo o Município se desincumbido do ônus que lhe 



impõe o artigo 333, II, do CPC, atinente à comprovação dos 
fatos desconstitutivos do direito do autor, deverá arcar com o 
pagamento de algumas das verbas pleiteadas na exordial, sob 
pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade

- Conforme Jurisprudência pátria, “[...] Os servidores públicos 
municipais fazem jus à inscrição no PASEP, instituído pela LC 
nº  08/70,  diploma  que  teve  sua  constitucionalidade 
referendada pela CF/88 (art. 239), desde a data de ingresso no 
serviço  público.  III  -  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  àquele  regularizar  a  situação 
cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos”.1

- Os honorários advocatícios devem ser compensados quando 
houver  sucumbência  recíproca,  verificada  quando  parte 
significativa  dos  pedidos  não  é  conferida  pela  Sentença, 
conforme artigo 21, caput, do Código de Processo Civil.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 348.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  Lisonete  da  Silva 
Rodrigues contra decisão de relatoria deste Gabinete que deu provimento parcial ao 
apelo da agravante e deu provimento aos recursos oficial e apelatório do Município, 
condenando a Edilidade ao pagamento de terços de férias (2005 e 2006), 13º salário 
(2004) e de indenização por falta de inscrição no PASEP, assim como de reconhecer o 
direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade apenas a partir da 
entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.927/2010, de adequar os juros de mora e a 
correção monetária e de determinar a compensação dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta a insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma parcial,  argumentando, em síntese, a necessidade de 
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  na  alíquota  de  20%  (vinte  por  cento), 
considerando a previsão inicial de tal rubrica na Lei Municipal n. 1.081/1974, isto é,  
no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Patos).

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 



subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  interno  por  este  Colendo 
colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

Primeiramente,  faz-se  importante  destacar  que  conheço  do 
recurso,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  De  outra  banda,  contudo,  nego-lhe 
provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Através da presente insurgência, a recorrente pleiteia que seja 
reformada a decisão de lavra deste Gabinete que, conforme relatado, deu provimento 
parcial ao apelo da agravante e total aos recursos oficial e apelatório do Município, 
condenando a Edilidade ao pagamento de terços de férias (2005 e 2006), 13º salário 
(2004) e de indenização por falta de inscrição no PASEP, assim como de reconhecer o 
direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade apenas a partir da 
entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.927/2010, de adequar os juros de mora e a 
correção monetária e de determinar a compensação dos honorários sucumbenciais.

À  luz  de  tal  entendimento,  afigura-se  oportuno  e  pertinente 
proceder à transcrição da fundamentação da decisão monocrática agravada, a qual se 
sustenta,  inclusive,  nas  exatas  linhas  dos  artigos  557,  do  CPC,  haja  vista 
corroborarem  o  entendimento  jurisprudencial  dominante  acerca  do  tema, 
independentemente  da  existência  de  prévio  incidente  de  uniformização  de 
Jurisprudência ou, sequer, da edição de súmula, in verbis:

“De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, cumpre adiantar que o recurso da autora merece 
provimento  parcial,  ao  passo  em  que  a  remessa  e  o  apelo  do 
Município demandam provimento, a fim de adequar a sentença 
guerreada à Jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios.

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  Patos,  à  percepção  de 
adicional  de  insalubridade  em  período  anterior  à  lei 
regulamentadora  da  rubrica,  assim  como  ao  recebimento  de 
verbas alegadamente inadimplidas e,  ademais,  ao cabimento de 
uma indenização por falta de cadastramento da demandante, por 
parte da Municipalidade, no PIS/PASEP.

A propósito, conquanto o Juízo a quo tenha entendido que, quanto 
às verbas anteriores a julho de 2007, deveriam ser objeto de ação 
na  Justiça  do Trabalho,  entendo que devem ser  analisadas pela 
Justiça  Estadual,  tendo  em  vista  que,  decidindo  conflito  de 
competência por mim suscitado em caso idêntico ao dos autos, o 



Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“Na oportunidade,  chegou-se  à  conclusão de  não ser  possível 
que a  relação jurídica  existente  entre  os servidores  e  o  Poder 
Público,  sejam  eles  temporários  ou  permanentes,  comporte 
contratações pelo regime da CLT, bem como que a prorrogação 
indevida do contrato de trabalho do servidor temporário não tem 
o poder de alterar o vínculo original,  de natureza tipicamente 
administrativa,  para  trabalhista.  Dessa  forma,  embora  a  ação 
tenha  por  escopo  o  recebimento  de  verbas  de  natureza 
tipicamente  trabalhista,  o  vínculo  existente  entre  a 
Administração Pública e o autor é jurídico-administrativo”.1

Assim,  indubitável  a  competência  da  Justiça  Estadual,  também, 
para apreciação das verbas relativas ao período anterior a julho de 
2007, sendo cabível a análise dos pedidos nessa instância, por força 
do art. 515, § 3º, do CPC. 

À luz de tal entendimento e procedendo-se ao exame dos autos, 
tem-se,  inicialmente,  que  a  sentença  deve  ser  ajustada  no  que 
pertine ao termo do adicional de insalubridade. Tal é o que ocorre 
uma vez que, apesar de o decisum ter condenado o Poder Público 
ao  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  relativamente  ao 
período entre julho de 2007 e a sua efetiva implantação, tal medida 
não deve prevalecer,  considerando que,  inclusive nos termos da 
Jurisprudência uniformizada desta Corte, a rubrica em referência 
somente  é  devida  quando  da  edição  de  lei  regulamentadora 
específica, in casu, a Lei n. 3.927/2010.

Ora,  como  se  sabe,  a Administração  Pública  está  sujeita  à 
observância obrigatória ao princípio da legalidade, nos termos do 
art.  37,  caput,  da  CF,  não  podendo  se  afastar  dessa  regra 
constitucional,  sob  pena  de  praticar  ato  inválido  e  expor-se  à 
responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. Daí porque se 
diz  que  a  administração  somente  pode  fazer  aquilo  que  a  lei 
expressamente autoriza, enquanto que, na esfera privada, pode-se 
fazer tudo que a lei não veda.

Por esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos 
reclama  a  expressa  previsão  legal,  editada  na  esfera  de 
competência administrativa correspondente. Em outras palavras, 
não é suficiente a simples existência da situação de fato, no caso, a 
prestação  de  serviços  sobre  condições  insalubres.  Deve  haver 
legislação  respectiva  prevendo  o  direito  de  percepção  ao 

1 STJ -  CC 123236 – Rel. Arnaldo Esteves de Lima – Dje 30/08/2012.



pagamento do adicional.

In casu, em 24 de dezembro de 2010, foi editada a lei municipal nº 
3.927/2010, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2011, que 
prevê  o  pagamento,  a  título  de  adicional  de  insalubridade  aos 
agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 108,00 (cento e oito 
reais).

Assim, como antes dessa lei não havia sequer previsão legal do 
benefício  no  âmbito  do  Poder  Público  Municipal,  afigura-se 
completamente descabido o pagamento de tal rubrica em período 
anterior à vigência do diploma legal em referência, sob pena de 
infringência  ao  preceito  da  legalidade,  inclusive  à  luz  da 
Jurisprudência  Uniformizada  desta  Corte,  da  qual  emanara  a 
seguinte súmula:

“TJPB,  Súmula – 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”.

Como bem anota José dos Santos Carvalho Filho, “o princípio da 
legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes 
da  Administração.  Significa  que  toda  e  qualquer  atividade 
administrativa  deve  ser  autorizada  por  lei.  Não  o  sendo,  a 
atividade é ilícita”.2

Celso Antônio Bandeira de Mello,  por sua vez, assevera que  “o 
princípio  da  legalidade  é  o  da  completa  submissão  das 
Administração  às  leis.  Esta  deve  tão-somente  obedecê-las, 
cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os 
seus  agentes,  desde  o  que  lhe  ocupa  a  cúspide,  isto  é,  o 
Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só 
pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das 
disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois está é a 
posição que lhes compete no Direito brasileiro”.3

Portanto, como o pagamento de quaisquer verbas, notadamente os 
adicionais e as gratificações, depende de lei formal, é vedado ao 
órgão judiciário estendê-la a quem quer que seja, mormente por 
não ser possível ao Poder Judiciário aumentar vencimentos, sob o 
fundamento de isonomia (Súmula 339-STF). 

2 Manual de Direito Administrativo. Carvalho Filho, José dos Santos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 19.
3 Curso de Direito Administrativo. Mello, Celso Antônio Bandeira de. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 101.



Corroborando tal entendimento, transcrevam-se as ementas:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. CARÊNCIA 
DE  NORMA  ESPECÍFICA  LOCAL.  AUSÊNCIA  DE 
ATIVIDADE INSALUBRE.  IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. 
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Não  restou  comprovada  a 
existência dessa lei específica e, portanto, não há previsão, nem 
definição dos graus e os percentuais que permitam a concessão 
do  adicional  de  insalubridade  ao  apelado,  desobrigando  o 
Município  do  pagamento.  (TJPB  -  01520110023072001  -  1ª 
CÂMARA CÍVEL – Rel. DES. LEANDRO DOS SANTOS – 23-
04-2013).

PRELIMINAR.  RECURSO  QUE  NÃO  DEVE  SER 
CONHECIDO, POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA.  SITUAÇÃO  NÃO  CONFIGURADA.  ART.  557  DO 
CPC.  INAPLICABILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  Inexistindo 
jurisprudência  formada  entre  as  Câmaras  deste  Tribunal  de 
Justiça,  quanto à possibilidade do pagamento do adicional de 
insalubridade aos agentes comunitários de saúde, não procede a 
alegação  de  que  o  apelo  não  deve  ser  conhecido  porque  é 
manifestamente  contrário  a  tal  jurisprudência.  APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE 
LEI  ESPECÍFICA.  VASTO  ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL.  ATIVIDADE  NÃO  CLASSIFICADA 
COMO  INSALUBRE.  PROVIMENTO.  -  Não  havendo  lei 
específica  normatizando  o  pagamento  de  verba  referente  à 
insalubridade por desenvolver-se função de agente comunitário 
de saúde, é mister reformar-se a sentença que julgou procedente 
o pedido exordial. - A função de agente comunitário de saúde, 
segundo atual entendimento jurisprudencial, não é considerada 
insalubre.  (TJPB  -  01520110021993001  -  2ª  CÂMARA 
ESPECIALIZADA CÍVEL – Rel. DES. MARIA DAS NEVES DO 
EGITO DE A. D. FERREIRA – 18-03-2013).

Nesse diapasão, depreende-se que deve ser reformada a sentença, 
a  fim  de  se  reconhecer  o  direito  da  autora  ao  recebimento  do 
adicional de insalubridade apenas a partir da entrada em vigor da 
Lei nº 3.927/2010, precisamente a partir de 1º de fevereiro de 2011, 
não  fazendo  a  mesma  jus  à  percepção  da  rubrica  durante  o 
período anterior à vigência da legislação em epígrafe.

[...]



Ante o exposto,  com fulcro no art. 557, § 1º, CPC, na Súmula n. 
253,  STJ,  assim como na Jurisprudência dominante,  dou parcial 
provimento  parcial  ao  apelo  da  autora,  a  fim  de  condenar  a 
Edilidade ao pagamento dos terços de férias vencidos em 2005 e 
2006, do 13º salário do ano de 2004, bem como de indenização pela 
falta de inscrição da autora no PASEP, no equivalente a um salário-
mínimo  por  ano,  no  período  não  atingido  pela  prescrição 
quinquenal,  até  a  efetiva  inscrição,  ao  passo  em  que  dou 
provimento ao recurso oficial e ao apelo do Município, a fim de 
reconhecer  o  direito  da  autora  ao  recebimento  do  adicional  de 
insalubridade  apenas  a  partir  da  entrada  em  vigor  da  Lei 
Municipal nº 3.927/2010, bem como para adequar os juros de mora 
e  a  correção  monetária  aos  termos  acima  delineados,  além  de 
determinar a compensação dos honorários sucumbenciais, diante 
da sucumbência recíproca, conforme art. 21, caput, do CPC”.

Sob  referido  prisma,  tendo  em  vista  que  tal  provimento 
jurisdicional se esposara na mais abalizada e dominante Jurisprudência dos Tribunais 
pátrios, notadamente do Colendo STJ, não se vislumbra qualquer ofensa decorrente 
da  decisão  singular  do  recurso  ao  princípio  da  colegialidade  das  decisões  do 
Tribunal, ao arrepio do que defende o ora agravante.

A esse respeito, frise-se o seguinte entendimento do STJ:

“Não viola  o  Princípio da Colegialidade a  apreciação  unipessoal 
pelo  Relator  do  mérito  do  recurso  especial,  quando  obedecidos 
todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 
557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, 
bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 
observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do 
Supremo  Tribunal  Federal.  Com  a  interposição  do  agravo 
regimental  fica superada eventual  violação ao referido princípio, 
em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado”. (AgRg 
REsp  1382779/PR,  Rel.  Min.  MOURA  RIBEIRO,  5ª  TURMA, 
21/08/2014, DJ 26/08/2014).

Nestas  referidas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer 
reforma a decisão ora agravada, a qual se encontra de acordo com a jurisprudência 
dominante desta Corte de Justiça e, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, em 
razão do que nego provimento ao agravo interno interposto,  mantendo incólumes 
todos os exatos termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

DECISÃO



A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo 
Desembargador João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado


