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QUESTÃO  PRÉVIA.  EXISTÊNCIA  DE  CONTRATO 
NULO. INOBSERVÂNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE.  SUBMISSÃO  À  PROCESSO  SELETIVO. 
ADMISSÃO  NOS  TERMOS  DA  CARTA  MAGNA. 
REJEIÇÃO DA MATÉRIA PREAMBULAR.

- Tendo o agente comunitário de saúde se submetido a 
processo seletivo, este se encontra regularmente admitido 
pela  Administração,  nos  termos  do  artigo  198,  da 
Constituição  Federal,  não  havendo  que  se  falar  em 
contrato nulo.

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDI-
NÁRIA  DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  SERVIDOR  PÚ-
BLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  INGRES-
SO  MEDIANTE  PROCESSO  SELETIVO.  AUTORIZA-
ÇÃO EMANADA DA NOSSA CARTA MAGNA.  VINCU-
LO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. POSTERIOR TRANS-
MUDAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO.  LEI  MUNICI-
PAL 121/2007. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VER-
BAS SALARIAIS ILEGALMENTE RETIDAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO, POR PAR-
TE DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. 
ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADICI-
ONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PREVISÃO  GENÉRICA 
EM LEI LOCAL.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
MATÉRIA PACIFICADA EM INCIDENTE DE UNIFORMI-

                                                                                                                



ZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  RECEBIMENTO CON-
DICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGU
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LAMENTADORA PARA AQUELA CATEGORIA. VINCULA-
ÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  MODIFICAÇÃO 
DA  CONDENAÇÃO  FIXADA  A  ESSE  TÍTULO.  APLICA-
ÇÃO DO ART. 1º- F, DA LEI 9.494/1997, ALTERADO PELA 
NORMA  Nº11.960/2009.  JUROS  DE  MORA.  ÍNDICE  DE 
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. COR-
REÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA.  NOVO ENTENDIMEN-
TO DO SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  REFORMA 
DA  SENTENÇA  TAMBÉM  QUANTO  A  ESTE  PONTO. 
PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME E PROVIMENTO 
DO APELO.

- É direito de todo servidor público perceber seu salário pelo 
exercício do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, 
X, da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal qual-
quer tipo de retenção injustificada.

-  Levando-se em conta que a alegação de pagamento de 
verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, com-
pete ao empregador produzir provas capazes de elidir a pre-
sunção de veracidade existente em favor dos servidores, que 
buscam o recebimento das verbas salariais não pagas. Inteli-
gência do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

- Não logrando êxito, a municipalidade, em comprovar a sua 
adimplência, é de se considerar devido o pagamento da ver-
ba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte 
de Justiça.  

- “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCI-
MO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATA-
DO TEMPORARIAMENTE.  POSSIBILIDADE.  PRECEDEN-
TES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral, os servidores contratados em caráter temporário têm  
direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do  
Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta  
Magna.  2.  Agravo  regimental  desprovido.” (STF  -  ARE 
663104 AgR,  Relator(a):  Min.  AYRES BRITTO,  Segunda 
Turma,  julgado em 28/02/2012,  ACÓRDÃO  ELETRÔNI-
CO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012).

- “A Administração Pública está vinculada ao princípio da le-
galidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei  
autoriza. Desse modo, ausente a comprovação da existência  
de disposição legal do ente ao qual pertençam, assegurando  
aos Agentes Comunitários de Saúde a percepção do adicio-
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nal de insalubridade, não há como se determinar o seu pa-
gamento.”  (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURIS-
PRUDÊNCIA Nº 2000622-03.2013.815.0000. Relator: Des.  
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Relator para o  
acórdão: Des. José Ricardo Porto. Suscitante: Comissão  
de  Divulgação  e  Jurisprudência.  Suscitados:  Primeira  
Câmara Cível, Segunda Câmara Cível e Terceira Câmara  
Cível. Publicado dia 05/05/2014)

-   ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  E 
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF).  VALOR 
ANUAL MÍNIMO POR ALUNO (VMAA). FIXAÇÃO. CRITÉ-
RIO.  MÉDIA NACIONAL.  ENTENDIMENTO FIRMADO EM 
SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO 
DO ART. 543-C DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  LEI  11.960/09.  MATÉRIA  PENDENTE  DE 
JULGAMENTO NO STF. ADI 4.357/DF. SOBRESTAMENTO 
DO FEITO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no jul-
gamento do REsp 1.101.015/BA, da relatoria do Min. TEORI  
ALBINO ZAVASCKI, DJe 2/6/10, recurso submetido ao rito  
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendi-
mento no sentido de que, para fins de complementação pela  
União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental -  FUNDEF (art.  60 do ADCT, redação da  
EC 14/96), o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, de que  
trata o art.
6º, § 1º, da Lei n. 9.424/96, deve ser calculado levando em  
conta a média nacional.
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  
REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito do art. 543-C do  
CPC, adequou seu entendimento ao decidido na ADIn  
4.357/DF, julgada pelo STF, que declarou a inconstitucio-
nalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09. Assim, os ju-
ros de mora nas ações contra a Fazenda Pública devem  
ser calculados com base no índice oficial de remunera-
ção básica e juros aplicados à caderneta de poupança,  
nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com re-
dação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por for-
ça da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.  
5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no  
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do  
período.
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de  
julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitu-
cionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos  
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que tramitam no STJ" (AgRg no REsp 1.359.965/RJ, Rel. Mi-
nistro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Terceira  Turma,  
DJe  31/05/2013).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  130.573/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO 
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL 
VOTAÇÃO,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  A REMESSA E DAR  PROVIMENTO  AO 
APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo 

Município de Queimadas-PB, buscando a reforma da sentença de fls. 302/311, que jul-

gou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Laine Vilarim da Silva.

Por ocasião de sua contestação, alega o Ente Municipal, preliminar-

mente, a existência de contrato nulo. 

No mérito, sustenta, em síntese, que a atividade exercida pelos ocu-

pantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde não está sujeita à condições insalu-

bres.

A magistrada a quo, em sua decisão (fls.302/311), condenou a munici-

palidade ao pagamento das seguintes verbas: “acréscimo de 20%  do salário mínimo vi-

gentes as respectivas épocas em sua remuneração, com seus reflexos, a partir de abril  

de 2004 até abril de 2009; 13º salário proporcional do ano de 2004 (09/12); 13.º salário in-

tegral do ano de 2005, 13.º salário integral do ano de 2006. 13.º salário integral do ano de  

2007.  13.º  salário integral  do ano de 2008.  13.º  salário  proporcional  do ano de 2009  

(04/12); Férias acrescidas de 1/3 relativas aos seguintes períodos aquisitivos: Janeiro de  

2004 a Janeiro de 2005 (integral), Janeiro de 2005 a Janeiro de 2006 (integral), Janeiro  

de 2006 a Janeiro de 2007 (integral), Janeiro de 2007 a Janeiro de 2008 (integral), Janei-
Desembargador José Ricardo Porto
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ro de 2008 a Janeiro de 2009 (integral); um salário mínimo por ano trabalhado, a título de  

indenização pela não inscrição do PIS/PASEP, isto é, 2004 (proporcional a 09/12); 2005  

(integral); 2006 (integral); 2007 (integral); 2008 (integral) e 2009 (proporcional a 04/12)...” , 

tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir 

do ajuizamento da ação e com juros de mora de 0,5% ao mês, devidos desde a citação. 

Por fim, fixou-se a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.    

Irresignado, o Município interpôs recurso apelatório (fls. 314/317), pug-

nando, tão somente, pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança,  nos  termos  do  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  modificado  pela  Norma  nº 

11.960/2009.

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls.338.

Manifestação ministerial às fls.344, deixando de opinar pela ausência 

de interesse público.

É o relatório.

VOTO

De início, registro que analisarei questão prévia suscitado pelo Municí-

pio, em sua peça de defesa, no tocante à existência de contrato nulo. 

Consoante relatado, a Ação de Cobrança fora proposta com vistas ao 

recebimento de verbas trabalhistas, relativas ao desempenho de atividade de Agente Co-

munitário de Saúde no Município de Queimadas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a promovente passou 

por processo seletivo no ano de 1994, conforme se colhe das fls.27, razão pela qual não 

se trata de contrato nulo, estando legalmente admitida pela Administração, nos termos da 

Constituição Federal, vejamos: 

Desembargador José Ricardo Porto
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram  
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sis-
tema único, organizado de acordo com as seguintes diretri-
zes: (…) 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde pode-
rão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de  
combate às endemias por meio de processo seletivo pú-
blico, de acordo com a natureza e complexidade de suas  
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

Desse modo, rejeito a presente preambular. 

DO MÉRITO

O pleito formulado pelo Município de Queimadas, vertido em seu apelo, 

limita-se,  tão somente, a pugnar pela aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificado 

pela Norma nº11.960/2009. No entanto, recebo toda a matéria apreciada pela Magistrada 

primeva, ante a existência do Reexame Necessário.

Pois bem. 

Levando-se  em  conta que  o  pagamento  de  verbas  trabalhistas 

representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de 

elidir  a  presunção  de  veracidade  existente  em  favor  dos  servidores,  que  buscam  o 

recebimento das verbas salariais não pagas. Não se desincumbindo de tal ônus, faz jus o 

servidor à percepção das parcelas requeridas.

Dessa forma, não merece reparo a decisão que condenou o Município 

a pagar à apelada, décimo terceiro salário e férias, com respectivo terço constitucional,  

nos moldes da sentença.

Sobre o tópico, precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Desembargador José Ricardo Porto
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“AÇAO  DE  COBRANÇA  -  Servidora  Pública  Municipal  
-Diferença  salarial,  retenção  de  vencimentos  e  férias  não  
pagas  -  Procedência  parcial  do  pedido  -  Ausência  de  
remessa  oficial  em  face  do  valor  da  condenação  -  
Insurreição  municipal  voluntária  -  Preliminar  de  
Incompetência  em  razão  da  matéria  -Rejeição  -  Créditos  
oriundos de relação estatutária - Aplicação da Súmula 137,  
do STJ - Interpretação do art. 114, I, CF, suspensa pelo STF  
ADI  3.395-6  -  Sentença  extra  petita  -Nulidade  absoluta  -  
Exclusão da matéria  não versada na inicial  -  Prefaciai  de  
nulidade  -  Cerceamento  de  defesa -  Rejeição  -Prescrição  
qüinqüenal - Verbas anteriores ao lustro já espancadas da  
condenação quando da sentença - Súplica pela total reforma  
do julgado - Alegada ausência de provas -Impossibilidade de  
acolhimento - Pretensão autoral não derruída pela Edilidade  
- Honorários advocatícios mantidos no patamar fixados no  
julgado  -  Sucumbência  recíproca  não  configurada  -  
Promovente  que  decaiu  de  parte  mínima  do  pedido  -  
Desprovimento  do  apelo.  -  Compete  à  Justiça  comum 
estadual  processar  e  julgar  ação  de  servidor  público  
municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.  
Súmula 137, do STJ. - Havendo a sentença, a par de julgar  
parcialmente procedentes os pedido formulados na petição  
inicial,  condenado  o  réu  a  obrigações  não  constantes  da  
peça  vestibular,  imperioso  é  o  reconhecimento  de  sua  
nulidade parcial, para os fins de expurgar do seu contexto  
toda  a  matéria  não  versada  pela  promovente.  -  Não  
configura cerceamento de defesa a falta de suspensão do  
feito,  visto  que  a  propositura  da  cautelar  de  busca  e  
apreensão  de  documentos  contra  o  ex-gestor  da  
Municipalidade, não pode obstar a perseguição dos direitos  
por parte de seus servidores. Possível prejuízo, advindo ao  
promovido  por  condutas  ímprobas  de  seus  antigos  
administradores, deverá ser destes cobradas. - Nas relações  
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Publica figure  
como  devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  
direito Reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações  
vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.  
Súmula 85, STJ - É ônus do ente público comprovar que  
solveu corretamente a verba salarial a seu servidor, eis  
que  a  alegação de pagamento das respectivas verbas  
representa fato extintivo guia prova compete ao réu, à  
luz do que determina o art. 333, II, do CPC. - Fixados os 
honorários advocatícios com observância das normas legais,  
não há razão para a reforma do julgado. - Decaindo a autora  
de  parte  mínima  do  seu  pedido,  não  há  espaço  para  
aplicação dos preceitos do art. 21, do Código de Processo  

Desembargador José Ricardo Porto
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Civil.1 “(grifou-se)

“ORDINÁRIA DE COBRANÇA - Servidora Pública Municipal  
-Diferenças  salariais,  gratificações  natalinas,  terços  
constitucionais,  anuênios  e  salário  família  -  Procedência  
parcial  -  Condenação  ao  pagamento  dos  adicionais  por  
tempo de serviços - Remessa oficial - Seguimento negado -  
Valor  inferior  ao  previsto  no  art.  475,  §  2°,  do  CPC  -  
Insurreição  municipal  voluntária  -  Súplica  pela  
improcedência da pretensão deduzida pela autora - Pretensa  
alteração  legislativa  -  Falta  de  prova  do  alegado  -  
Desprovimento.  -  Quando  contra  a  Fazenda  Pública  for  
proferida  condenação  em  valor  certo  não  superior  a  60  
sessenta  salários  mínimos,  desnecessária  se  apresenta  a  
remessa obrigatória art. 475, § 2°, CPC. - O Ônus da prova 
incumbe  ..  II  -  ao  réu,  quanto  á  existência  de  fato  
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor  
art. 333, CPC.2 (grifou-se)

“AÇÃO DE COBRANÇA - Servidor Público Municipal - Férias  
não  gozadas  e  retenção  de  salários,  13°  e  terço  
constitucional -Procedência parcial do pedido - Expurgos das  
verbas prescritas - Ausência de remessa oficial em face do  
valor  da  condenação  -  Insurreição  municipal  voluntária  -  
Súplica pela total  reforma do julgado - Ausência de prova  
dos serviços prestados -Condição de servidora e retenção  
de verbas não derruída pela Edilidade - Gozo das férias não  
demonstrado  -  Irrelevância  -  Promovente  aposentada  -  
Direito  à  indenização  dos  períodos  -Desprovimento.  -  É  
direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor  público,  ativo  ou  
inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do  cargo  
desempenhado, nos termos do artigo 7°, X, da Carta Magna,  
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção  
injustificada.  - Em  processos  envolvendo  questão  de  
retenção de salários, cabe ao Município comprovar que  
fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não  
o efetuou na forma devida. - O servidor aposentado, ainda 
que voluntariamente, tem direito a receber em pecúnia as  
férias não gozadas quando na ativa.3 (grifou-se)

Portanto, irretocável o decisório vergastado neste ponto.

1 - TJPB - Acórdão do processo nº 05220060008969001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.
2 - TJPB - Acórdão do processo nº 00820040016696001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOA -
RES MONTEIRO - j. Em 11/03/2010.
3- TJPB - Acórdão do processo nº 03820070018387001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. CARLOS MARTINS  
BELTRAO FILHO  JUIZ CONVOCADO - j. em 11/03/2010�
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Igualmente, é devida a indenização referente ao PIS/PASEP, porquanto 

deveria a municipalidade depositar os valores correspondentes a tal parcela, com fulcro 

na Lei nº 7.859/89, que regula a concessão e o pagamento do abono previsto no §3° do 

artigo 239 da Constituição da República, estando a sentença também correta a esse res-

peito.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mi-

nas Gerais:  

"PIS-PASEP  -  INDENIZAÇÃO  PELO  NÃO  CADASTRA-
MENTO. Não havendo o município cadastrado o servidor no  
PIS-PASEP, deverá ser condenado pelo pagamento da in-
denização respectiva. Provimento parcial do recurso" (TJMG 
-Apelação Cível nº 1.0086.03.002837-6/001, Rel. Des. EDI-
VALDO GEORGE DOS SANTOS, j. 02/08/2005).

"COBRANÇA  -  MUNICÍPIO  -  SERVIDOR  CONTRATADO 
TEMPORARIAMENTE - PIS/PASEP - QÜINQÜÊNIO - POS-
SIBILIDADE. - Restando comprovado que a servidora públi-
ca contratada temporariamente prestou serviços ao Municí-
pio, através de contrato por prazo determinado, dúvida não  
há de que faz jus à indenização referente ao PIS/PASEP,  
tendo em vista que o Município tem a obrigação de deposi-
tar os valores referentes ao Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público. (...) Recurso provido" (TJMG-
Apelação Cível nº 1.0086.03.004162-7/001, Rel. Des. EDU-
ARDO ANDRADE, j. 12/04/2005).

"ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL -  CONTRA-
TO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE - INS-
CRIÇÃO NO PIS/PASEP - AUSÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO 
MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -  
DESCABIMENTO  -  ENGANO  JUSTIFICÁVEL  -  SUCUM-
BÊNCIA RECÍPROCA. Constitui direito do servidor efeti-
vo ou contratado temporariamente, a percepção de inde-
nização correspondente a um salário mínimo por ano,  
devido a ausência de inscrição e depósito dos valores  
referentes ao PASEP pela pessoa jurídica de direito pú-
blico contratante. A repetição em dobro prevista no art. 940  
do Código Civil somente tem lugar quando demonstrada a  
má-fé na cobrança, o que não ocorre quando o pedido é las-
treado em hipótese de engano justificável. Se cada litigante  
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for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporci-
onalmente distribuídos e compensados entre eles os hono-
rários  e  as  despesas"  (TJMG-APELAÇÃO  CÍVEL  N°  
1.0086.06.016532-0/001 - COMARCA DE BRASÍLIA DE MI-
NAS  -  APELANTE(S):  MUNICÍPIO  JAPONVAR  -  
APELADO(A)(S): DIVALDO FERREIRA DE AQUINO - RE-
LATOR:  EXMO.  SR.  DES.  EDILSON  FERNANDES,  j.  
10/06/2008). (grifei)

Contudo, com relação à condenação relativa à insalubridade, assim fi-

xada: “acréscimo de 20%  do salário mínimo vigentes as respectivas épocas em sua re-

muneração, com seus reflexos, a partir de abril de 2004 até abril de 2009”, vislumbro que 

a decisão primeva merece reparo, conforme explano a seguir. 

A questão em disceptação é de fácil deslinde, haja vista o mais novo 

posicionamento desta Corte de Justiça, proferido quando do julgamento do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000, no sentido de que, a 

percepção do adicional de insalubridade pelos agentes comunitários de saúde depende 

de lei local regulamentadora, assegurando expressamente àquela categoria o direi-
to ao seu recebimento.

Vejamos:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊN-
CIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIAS QUANTO À CON-
CESSÃO DO BENEFÍCIO PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRI-
OS DA CORTE ESTADUAL. RECEBIMENTO CONDICIO-
NADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMEN-
TADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA.  VINCULAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENTENDIMENTO CON-
SOLIDADO  DA  MAIORIA  ABSOLUTA  DOS  MEMBROS 
DO  TRIBUNAL  PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDI-
ÇÃO DE SÚMULA.-  Os artigos. 476 a 479, do Código de  
Processo Civil, bem como os arts. 294 a 300, do Regimento  
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, discipli-
nam e fundamentam o incidente de uniformização de juris-
prudência, o qual objetiva sanar as divergências existentes  
entre os diversos órgãos fracionários da respectiva Corte. -  
A Administração Pública está vinculada ao princípio da lega-
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lidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei au-
toriza. Desse modo, ausente a comprovação da existência  
de disposição legal do ente ao qual pertençam, assegurando  
aos Agentes Comunitários de Saúde a percepção do adicio-
nal de insalubridade, não há como se determinar o seu pa-
gamento. - Nos termos do §1º, do art. 294, do Regimento In-
terno do Tribunal de Justiça paraibano, ocorrendo julgamen-
to tomado pela maioria absoluta dos membros do Tribunal  
em incidente de uniformização de jurisprudência, tal delibe-
ração plenária será objeto de súmula. V I S T O S, relatados  
e discutidos os presentes autos. ACORDA o Tribunal Pleno  
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, apreciando o  
Incidente de Uniformização  de Jurisprudência,  por  maioria  
absoluta, confeccionar a seguinte súmula: “O pagamento do  
adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saú-
de submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de  
lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.” (INCIDENTE 
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2000622-
03.2013.815.0000. Relator: Des. Frederico Martinho da Nó-
brega Coutinho. Relator para o acórdão: Des. José Ricardo 
Porto. Suscitante: Comissão de Divulgação e Jurisprudência. 
Suscitados: Primeira Câmara Cível, Segunda Câmara Cível 
e Terceira Câmara Cível. Publicado dia 05/05/2014).

No caso da edilidade apelante, anoto que a Lei Municipal nº 121/2007 

prevê, genericamente, o direito ao recebimento da vantagem, consoante explicita em seu 

art. 9º, parágrafo único, in verbis:

“Art. 9º (...)
Parágrafo Único – O agente comunitário de saúde fará jus  
ao percentual de insalubridade a ser definido na forma  
da Lei”

 Entretanto, a regulamentação do citado diploma legal só veio a ocorrer 

com a edição da Norma de nº 159/09, que estabeleceu, de forma pormenorização, acerca 

do recebimento da referida parcela, definindo a graduação e o grupo que a receberia.

Nesse diapasão, analisando o presente caso, verifico que inexistia nor-

ma local autorizando o pagamento do adicional de insalubridade pela Municipalidade aos 

agentes comunitários no período fixado na sentença, ou seja, de 2004 a 2009, razão pela 

qual se mostra indevida a referida condenação.

Desembargador José Ricardo Porto
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Logo, é cediço que a Administração Pública está vinculada ao princípio 

da legalidade, adstrita, portanto, à observância da lei, nos termos do art. 37,  caput, da 

Constituição Federal, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de 

praticar ato inválido. 

Nesse sentido leciona Hely Lopes Meirelles, verbis:

“A eficácia de toda atividade administrativa está condiciona-
da ao atendimento da lei. Na Administração Pública não há  
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração  
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Adminis-
tração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei  
para o particular significa “pode fazer assim”, para o admi-
nistrador público significa “deve fazer assim.” 4

Assim, haja vista o direito à percepção da questionada parcela só ter 

surgido  com  o  advento  da  Lei  Municipal  de  nº  159/2009,  não  há  que  se  falar  em 

recebimento dos valores anteriores a sua edição.

Outrossim, no que pertine aos juros de mora e correção monetária, a 

decisão a quo também merece reforma. 

Ora, segundo recente entendimento do STJ, quando se tratar de con-

denação imposta em face da Fazenda Pública, os juros de mora devem ser fixados com 

base no índice de remuneração aplicado à caderneta de poupança. Já a correção mone-

tária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, 

proferida na ADI 4357, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete 

a inflação acumulada do período, ressaltando a impossibilidade de retroagir.

Neste sentido, vejamos: 

4 Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., Malheiros: São Paulo, pp. 82/83.
Desembargador José Ricardo Porto
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“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF).  VALOR  
ANUAL MÍNIMO POR ALUNO (VMAA). FIXAÇÃO. CRITÉ-
RIO. MÉDIA NACIONAL.  ENTENDIMENTO FIRMADO EM 
SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO  
DO ART. 543-C DO CPC. JUROS DE MORA E CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. MATÉRIA PENDENTE  
DE JULGAMENTO NO STF.  ADI  4.357/DF.  SOBRESTA-
MENTO  DO  FEITO.  DESCABIMENTO.  AGRAVO  NÃO  
PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no jul-
gamento do REsp 1.101.015/BA, da relatoria do Min. TEORI  
ALBINO ZAVASCKI, DJe 2/6/10, recurso submetido ao rito  
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendi-
mento no sentido de que, para fins de complementação pela  
União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental - FUNDEF (art.  60 do ADCT, redação da  
EC 14/96), o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, de que  
trata o art.
6º, § 1º, da Lei n. 9.424/96, deve ser calculado levando em  
conta a média nacional.
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  
REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito do art. 543-C do  
CPC, adequou seu entendimento ao decidido na ADIn  
4.357/DF, julgada pelo STF, que declarou a inconstituci-
onalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09. Assim, os  
juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública de-
vem ser calculados com base no índice oficial de remu-
neração básica e juros aplicados à caderneta de pou-
pança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97,  
com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária,  
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial  
do art.  5º  da  Lei  11.960/09,  deverá  ser  calculada  com  
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acu-
mulada do período.
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de  
julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitu-
cionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos  
que tramitam no STJ" (AgRg no REsp 1.359.965/RJ,  Rel.  
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,  
DJe  31/05/2013).4.  Agravo regimental  não provido.(AgRg 
no AREsp 130.573/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES  
LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe  
24/02/2014)(grifei)
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Assim, diante das assertivas declinadas, rejeito a preliminar suscitada 

e, no mérito, provejo, em parte, a remessa oficial, para excluir da condenação a delibe-

ração “1” da sentença, atinente ao acréscimo de 20% do salário mínimo a título de adicio-

nal de insalubridade. Ato contínuo, provejo o apelo, para modificar os termos dos juros 

de mora e da correção monetária, conforme demonstrado acima, ressaltando a impossibi-

lidade de retroagir. Por fim, mantenho os demais termos do julgado primevo. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/05RJ/11
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