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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0000897-73.2013.815.0941

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Município de Juru -PB - Adv.: Jorge Maurício Pereira.

Apelado:Suely Louredo do Amaral – Adv.: Maria das Graças Diniz Cabral.

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA 
PÚBLICA  MUNICIPAL.  GARI.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE. PEDIDO DE RETROATIVOS. 
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE PAGAMENTO 
DO  ADICIONAL.  GRAU  MÁXIMO  EM  20%, 
CONFORME  LEI  MUNICIPAL.   DEVER  DE 
PAGAMENTO  SOMENTE  A  PARTIR  DA 
VIGÊNCIA DA LEI  MUNICIPAL.  REFORMA DA 
SENTENÇA  QUANTO  AO  PERÍODO  DA 
CONDENAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
APELO. 

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 rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, 
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município 
de Juru-PB contra sentença de fls. 24/30, proferida pelo Juízo de Direito 
da Comarca de Água Branca, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por 
Suely Louredo do Amaral contra o município, ora apelante.  
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O juiz singular julgou procedente, em parte, o pedido 
da autora, para condenar o promovido ao pagamento, em favor da autora, 
dos  valores  devidos  a  título  de  adicional  de  insalubridade,  por  haver 
previsão legal, desde o mês de setembro de 2008 até agosto de 2013, 
resultando no valor de R$ 6.547,60 (seis mil,  quinhentos e quarenta e 
sete reais  e  sessenta centavos),  condenando as  partes  à  sucumbência 
recíproca, nos termos do art.21 do CPC.

Insatisfeito,  o  recorrente  interpôs  o  presente  recurso 
apelatório (fls. 31/37), levantando como preliminar a falta de interesse de 
agir  da postulante afirmando que a pretensão deduzida nesta ação foi 
deferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 094.2006.000.440-8. 

Dessa forma, não necessitaria manejar nova ação para 
assegurar o que fora assegurado em processo pretérito, devendo executar 
o julgado já ocorrido no processo anterior, assim, faltando interesse de 
agir para ingressar com a presente demanda. 

No  mérito,  pugna  pela  reforma  da  sentença  para 
improcedência,  pois  afirma  que  a  autora  não  juntou  os  extratos  dos 
depósitos bancários que comprovariam o período não recebido, quedando 
assim com o que preceitua o art. 333,I, do CPC.   

Contrarrazões  recursais  apresentadas  às  fls.  40/44, 
através  das  quais,  a  apelada  pugnou  pela  manutenção  da  sentença 
guerreada.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu  parecer  (fls.  53/56)  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso 
apelatório sem manifestação quanto ao mérito.

É o relatório.

V O T O

Preliminar  de  Falta  de  Interesse  de  Agir 
Levantada pelo Município de Juru-PB
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O Município apelante afirma que a pretensão deduzida 
nesta  ação  foi  deferida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  nº. 
094.2006.000.440-8. 

Dessa forma, alega que não necessitaria manejar nova 
ação  para  assegurar  o  que  fora  assegurado  em  processo  pretérito, 
devendo a postulante se valer da via executória, faltando-lhe interesse de 
agir para a propositura da presente demanda.  

Analisando  o  caderno  processual,  a  parte  ré,  ora 
apelante, não junta cópia da decisão que diz lhe fazer direito, nem prova 
que vem pagando regularmente o adicional pleiteado, quedando como que 
preceitua o art. 333, II, do CPC. 

Sendo  assim,  como  se  trata  de  relação  de  trato 
sucessivo,  haveria  a  possibilidade  de  descumprimento  no  período  ora 
pleiteado, que ensejaria o interesse de agir da parte postulante ante o não 
pagamento. 

Dessa forma, entendo que havendo descumprimento da 
decisão, e sendo este em período não estipulado na decisão, surgiria o 
direito da autora em requerê-lo em juízo, pois se trataria de nova causa 
de pedir e novo pedido, não ofendendo assim a coisa julgada.

Como  a  parte  ré  não  trouxe  aos  autos  provas  que 
desconstituísse o direito autoral, patente seu interesse de agir. 

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.  

MÉRITO

A matéria cinge-se ao direito da autora ao recebimento 
do adicional de insalubridade. 

A  apelada  exerce  o  cago  de  gari,  cargo  efetivo,  em 
regime estatutário, conforme faz prova com a portaria de nomeação de 21 
de maio de 2001, fls. 09. 
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Compulsando os autos, fls. 10/12 a parte autora junta 
alguns contracheques do ano de 2011, onde não consta o pagamento do 
adicional pleiteado. 

Às  fls.17/18,  vê-se  a  juntada  da  Lei  496/2013 
regulamentando o art. 107, VI, da Lei Orgânica do Município de Juru, onde 
fala especificamente do adicional de insalubridade, criada em 16 de maio 
de 2013.

Dessa  forma,  como  a  lei  específica  que  delimita  a 
aplicabilidade  do  adicional  só  foi  criada  em 16  de  maio  de  2013  e  o 
entendimento deste Tribunal é de se conceder o adicional de insalubridade 
somente quando estiver lei específica regulamentando, a decisão deve ser 
reformada para modificação do lapso temporal da condenação. 

Pois bem, sobre o adicional de insalubridade, preceitua 
o art. 7º, XX, II da CF/88:

Art. 7º 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;

Por oportuno, ressalte-se ainda o previsto no art. 39, 
§3º da Carta Magna:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e  
os  Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua 
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de 
carreira  para  os  servidores  da  administração 
pública  direta,  das  autarquias  e  das  fundações 
públicas.
3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo 
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,  
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
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de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Observa-se da legislação supracitada que a nossa Carta 
Maior  obriga a  todas  as  esferas  da Administração Pública  a  garantir  a 
todos os servidores públicos, os direitos elencados no artigo supracitado, 
contudo, apesar de não estar presente o adicional de insalubridade, não 
existe  a  vedação  para  que  a  legislação  infraconstitucional  institua  ou 
mantenha  este  tipo  de  vantagem,  ficando  assim,  a  critério  destes, 
inclusive sua revogação.

Nessa vertente, o Município de Juru/Apelante criou a Lei 
Lei  496/2013 regulamentando  o  art.  107,  VI,  da  Lei  Orgânica  do 
Município  de  Juru,  dispondo  sobre  o  adicional  de  insalubridade  ou 
periculosidade. 

Assim, em seu art. 2º, preceitua que:

Art.2º. Os servidores perceberão adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, nos termos 
das  normas  legais  e  regulamentares 
pertinentes  aos  trabalhadores  em  geral, 
Portaria do MTB nº. 3.214, de 08 de junho de 
1978,  especialmente  as  Normas 
Regulamentadoras  nº 15 e  16,  e  calculados 
com base nos seguintes percentuais:

I – cinco, dez e vinte por cento, no caso 
de  insalubridade  nos  graus  mínimo, 
médio e máximo, respectivamente.  

Nesse norte como a própria lei municipal faz menção à 
norma regulamentadora nº 15, assim devemos seguir, não necessitando 
haver  perícia  na  função  laboral  da  autora  para  constatar  o  grau  da 
insalubridade, veja-se:

Nessa  esteira,  segundo  a  norma  regulamentar  nº 
15,  da  Portaria  3.214/78,  em  seu  anexo  14,  as  pessoas  que 
trabalham  em  contato  com  o  lixo  urbano,   devem  perceber 
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adicional  de insalubridade em grau máximo sobre o vencimento 
básico do cargo efetivo.

NR-15  ATIVIDADES  E  OPERAÇÕES 
INSALUBRES (115.000-6)
15.1  São  consideradas  atividades  ou 
operações insalubres as que se desenvolvem:
...
ANEXO Nº 14
AGENTES BIOLÓGICOS (115.047-2 / I4)
Relação das atividades que envolvem agentes 
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada 
pela  avaliação  qualitativa.  Insalubridade  de 
grau  máximo  Trabalho  ou  operações,  em 
contato permanente com:
-  pacientes  em  isolamento  por  doenças 
infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, 
couros,  pelos  e  dejeções  de  animais 
portadores  de  doenças  infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques);
15. lixo  urbano  (coleta  e 
industrialização).

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. 

No caso dos autos, verifica-se que a autora é gari e em 
seu labor fica constantemente exposta a lixo e resíduos que podem causar 
doenças, devendo assim perceber o adicional de insalubridade em grau 
máximo. 

Por outro lado, no tocante ao percentual a ser acrescido 
ao salário da servidora,  a norma municipal  estipulou por grau máximo 
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20%,  que  é  o  que  deve  ser  aplicado,  assim  como  o  magistrado 
sentenciou. 

Todavia,  a  parte  autora  requereu  em sua  exordial  o 
período retroativo e  não pago de setembro de 2008 até agosto de 2013, 
período este não atingido pela prescrição quinquenal,  contudo, como a 
norma  municipal  só  surgiu  em  16  de  maio  de  2013,  só  é  possível 
condenação a partir desta data.  

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
RECURSO  DO  MUNICÍPIO,  para  reformar  a  sentença  combatida, 
modificando-a somente quanto ao período compreendido na condenação, 
devendo  o  adicional  de  insalubridade  retroativo  ser  pago  a  partir  da 
vigência da lei municipal 496/2013, e tendo seu marco final, em agosto de 
2013, conforme requerido na inicial, mantendo-se a sentença nos demais 
termos. 

É como voto.

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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