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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Monteiro – Adv. Miguel Rodrigues da Silva. 

Apelado: Valnice Domingos Duarte – Adv. José Nildo Pedro de Oliveira. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE 
COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
AUXILIAR  DE  LIMPEZA  URBANA.  GARI. 
AUSÊNCIA  DE  NORMA  LOCAL 
REGULAMENTADORA.  CONCESSÃO  DO 
BENEFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE. 
POSICIONAMENTO  SUMULADO  POR  ESTE 
COLENDO  TRIBUNAL.  APLICAÇÃO DO ART. 
557, §1º – A, DO CPC.  APELO PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo  Município 
de Monteiro hostilizando sentença (fls.  51/53) proferida pelo Juízo de 
Direito da 1ª Vara da Comarca de Comarca de Monteiro, nos autos da 
Ação  de  Cobrança  de  Adicional  de  Insalubridade  movida  por  Valnice 
Domingos Duarte contra o ora apelante.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 1



Apelação Cível – nº. 0001902-96.2013.815.0241

Ao sentenciar  o feito,  a magistrada de primeiro grau 
julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o município 
promovido  a  pagar  à  promovente  o  adicional  de  insalubridade  no 
percentual  de  40%  do  seu  vencimento  básico,  desde  abril/2013  até 
enquanto  perdurar  a  atividade  insalubre,  com  acréscimo  de  correção 
monetária e juros moratórios, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
com nova redação determinada pela Lei nº 11.960/09. 

Insatisfeito,  o  Município  de  Monteiro  manejou  o 
presente  Recurso  Apelatório  (fls.  56/62)  alegando,  em  suma,  que  a 
sentença  recorrida  merece  reforma  uma  vez  que  o  adicional  de 
insalubridade  não  é  devido  ante  a  inexistência  de  lei  específica  local 
regulamentando a mencionada verba. Pugnou pelo provimento do apelo a 
fim  de  que  seja  julgado  improcedente  o  pedido  autoral  por  falta  de 
amparo legal.  

Intimada, a recorrida ofertou contrarrazões recursais 
(fls.  63/70),  rebatendo  as  insurgências  do  apelante  e  requerendo  a 
manutenção da sentença. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não 
vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 96).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  imperativo  legal  que  a  Administração 
Pública deve arcar com as remunerações aos servidores públicos por ela 
vinculados, sob pena de enriquecimento sem causa. Desta feita, o vínculo 
laborativo foi devidamente demonstrado, por meio de toda documentação 
acostada aos autos.

Observa-se dos documentos encartados aos autos (fls. 
19/22) que a apelada é servidora pública municipal, ocupante de cargo 
efetivo, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, exercendo a função de Gari, desde de abril de 2013, e que não 
percebe adicional de insalubridade, benefício esse que entende fazer jus. 
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Sobre o adicional de insalubridade, preceitua o art. 7º, 
XXIII da CF/88:

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
(…)
XXIII - adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei;”

As atividades ou operações insalubres são aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos.

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 
19/98 e, por consequência, a reforma do § 3º, do art. 39 da Constituição 
Federal, que não fez menção ao inciso XXIII, do citado art. 7º, do mesmo 
diploma,  surgiram  divergências  acerca  da  supressão  do  adicional  de 
insalubridade para os servidores públicos e a possibilidade de utilização de 
normas outras, por analogia, para sua concessão.

 
Saliente-se  que,  sobre  o  adicional  de  insalubridade, 

fora julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-
03.2013.815.0000,  em 24 de março de 2014,  pelo Tribunal  Pleno,  em 
razão  da  divergência  ocorrida  nos  Órgãos  Fracionários  deste  Egrégio 
Tribunal,  restando  decidido,  por  maioria  absoluta,  que  ausente  a 
comprovação da existência de disposição legal  que conceda o benefício 
aos agentes comunitários de saúde, ele não poderá ser pago, “in verbis”:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  DIVERGÊNCIAS  QUANTO À  CONCESSÃO 
DO  BENEFÍCIO  PELOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS 
DA  CORTE  ESTADUAL.  RECEBIMENTO 
CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 3



Apelação Cível – nº. 0001902-96.2013.815.0241

REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA. 
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE. 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA  MAIORIA 
ABSOLUTA  DOS  MEMBROS  DO  TRIBUNAL 
PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDIÇÃO  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,  disciplinam e  fundamentam o  incidente 
de  uniformização  de  jurisprudência,  o  qual 
objetiva sanar as divergências existentes entre os 
diversos órgãos fracionários da respectiva Corte.

− A Administração Pública está vinculada ao 
princípio  da  legalidade,  segundo  o  qual  o 
gestor  só  pode  fazer  o  que  a  lei  autoriza. 
Desse  modo,  ausente  a  comprovação  da 
existência  de  disposição  legal  do  entre  ao 
qual  pertençam,  assegurando  ao  Agente 
Comunitários  de  Saúde  a  percepção  do 
adicional  de insalubridade,  não há como se 
determinar o seu pagamento.
− Nos termos do § 1º, do art. 294, do Regimento 
Interno  do  Tribunal  de  Justiça  paraibano, 
ocorrendo  julgamento  tomado  pela  maioria 
absoluta dos membros do Tribunal  em incidente 
de uniformização de jurisprudência, tal deliberação 
plenária será objeto de súmula. (grifo nosso)”.

Pois bem, com o aludido julgamento do incidente de 
uniformização, foi editada a Súmula nº 42, com a seguinte redação:

“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”.

Assim,  a  concessão  do  benefício  (adicional  de 
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insalubridade) aos agentes comunitários de saúde,  bem como a outros 
servidores, a exemplo dos garis, apenas se dará quando existir expressa 
previsão em lei local neste sentido, inclusive quanto ao percentual.

Impende-se ressaltar que, no Município apelante, há a 
Lei nº 1.645/2011 (Regime Jurídico Único dos Servidores) que, em seus 
arts. 67 e 69, estatui o seguinte:

Art.  67.  Os  servidores  que  trabalhem,  com 
habitualidade, em locais insalubres ou em contato 
permanente  com  substâncias  tóxicas  ou 
radioativas,  fazem  jus  à  gratificação  de 
insalubridade,  periculosidade  ou  atividades 
penosas,  nos  termos  da  lei  municipal  que 
regulamentará esta gratificação.

Art.  69.  Para  a  concessão  da  gratificação  de 
atividades  penosas,  de  insalubridade  e  de 
periculosidade,  serão  observadas  as  disposições 
da legislação específica.

Dessarte, vê-se que a edilidade previu no Estatuto do 
Servidor  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade,  contudo  não 
regulamentou tal benefício em norma específica, fato que, nos termos do 
entendimento  supra,  impede  a  concessão  do  adicional  à 
demandante/recorrida. 

Ante o exposto,  com espeque no art.  557,  §1º-A do 
CPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO para, reformando 
a  sentença  recorrida,  julgar  improcedente  o  pedido  de  pagamento  de 
adicional de  insalubridade à  autora/recorrida,  com  fulcro  na  súmula 
supramencionada aprovada pelo Tribunal Pleno desta E. Corte. Ademais, 
condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, que fixo em 
R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a exigibilidade suspensa nos termos 
da Lei nº 1.060/50.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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