
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0002875-89.2011.815.0251
ORIGEM      : Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos.
RELATOR    : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Francisco Pereira da Silva (Adv. Marcos Antônio Inácio da Silva)
AGRAVADO: Município de Patos (Adv. Antônio Carlos de Lima Campos)

AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. 
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  INICIADO  APÓS 
EDIÇÃO  DE  LEI  REGULAMENTADORA. 
COMPROVAÇÃO.  PRETENSÃO  DE  RECEBER 
RETROATIVAMENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  PASEP. 
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 
CORRESPONDENTE.  VALOR  DEVIDO.  FÉRIAS  E  13º 
SALÁRIO.  OBRIGAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  NÃO 
PAGAMENTO.  ART.  333,  II,  CPC.  NÃO COMPROVAÇÃO 
DO  FATO  IMPEDITIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  INTELIGÊNCIA  DO 
ART. 557,  CAPUT,  E § 1º  DO CPC, E SÚMULA 253, DO STJ. 
SEGUIMENTO  NEGADO  À  REMESSA  OFICIAL  E  À 
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO 
RECURSO  DA  AUTORA. 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.”1.  Havendo  norma  municipal  regulamentando  os 
cargos e os percentuais devidos, necessária a manutenção da 
sentença  a  quo  quanto  à  condenação  do  adicional  de 
insalubridade. 

-  “Configura-se  enriquecimento ilícito  a  retenção de  salários  por 
parte  do  Município,  sendo  este  ato  ilegal  e  violador  de  direito 
líquido e certo. - A edilidade municipal é a detentora do controle 

1 TJPB  -  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-03.2013.815.0000  –  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho – Rel. p/ o acórdão: Des. José Ricardo Porto – Tribunal Pleno – j. 24/03/2014.



dos  documentos  públicos,  sendo  seu  dever  comprovar  o  efetivo 
pagamento das  verbas salariais  reclamadas,  considerando que ao 
servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato”.2

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. 342.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Francisco Pereira da 
Silva contra  decisão  monocrática  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual  negou 
provimento  à  remessa  e  dou  provimento  parcial  ao  recurso  voluntário,  para 
condenar  o  município  a  pagar  ao  recorrente  indenização  pela  não  inscrição  no 
PASEP, no equivalente a um salário-mínimo por ano, no período não atingido pela 
prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, sustenta a insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese, que faz jus ao adicional de 
insalubridade em razão da existência de previsão legal (CLT).

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório.

VOTO

De  início,  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.

Faz-se  oportuno  e  pertinente  proceder  à  transcrição  da 
fundamentação  da  decisão  ora  agravada,  a  qual  bem  fundamenta  o  provimento 
jurisdicional proferido e conduz à insubsistência da totalidade das razões levantadas 
no agravo interno em desate, encontrando-se, inclusive, nas exatas linhas do artigo 
557, CPC, haja vista corroborarem o entendimento jurisprudencial dominante acerca 
do tema, in verbis:

2 TJPB – ROAC 008.2005.000410-3/001 – Rel. Juiz convocado Carlos Neves da Franca Neto – DJ 10/10/2008



“No  tocante  ao  pagamento  do  adicional  de  qualificação  aos 
detentores  do  cargo  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  por  um 
período  considerável,  esta  Corte  de  Justiça  divergiu  e  discutiu 
acerca da necessidade de previsão em lei local sobre o benefício, 
inclusive quanto aos percentuais ou formas de pagamento.

Por força da divergência entre os colegiados, suscitou-se incidente 
de uniformização de jurisprudência, que culminou com a seguinte 
conclusão:

“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.”1

Assim, 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.

Nesse  prisma,  trazendo  para  o  caso  dos  autos,  não  vejo  como 
reformar a decisão atacada, nesse sentido.

É  que  a  Lei  que  instituiu  o  adicional  no  Município  de  Patos 
(3.927/2010) entrou em vigor em 01 de fevereiro de 2011, enquanto 
que  o  pleito  autoral  foi  manejado  em  25/03/2009,  buscando  o 
recebimento do adicional de insalubridade dos últimos cinco anos.

Assim,  vê-se  que  inexistia  à  época  previsão  para  o  direito 
vindicado.

Neste cenário fático e considerando o entendimento consolidado 
nesta  Corte,  afasto,  definitivamente,  a  pretensão  do  autor  no 
sentido de perceber o adicional de insalubridade.

(…)

Expostas estas considerações, com fulcro no artigo 557, § 1º do CPC, 
bem como na Súmula n.  253,  do STJ,  e  na Súmula do TJPB em 
epígrafe, nego provimento à remessa e dou provimento parcial ao 
recurso voluntário, para condenar o município a pagar ao recorrente 
indenização  pela  não  inscrição  no  PASEP,  no  equivalente  a  um 
salário-mínimo por  ano,  no período não atingido pela prescrição 
quinquenal, até a efetiva inscrição.”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 



decisão agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante do STJ. Em 
razão  dessas  considerações,  nego  provimento  ao  agravo  interno  manejado, 
mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida.  

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

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

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


