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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL 
REGULAMENTANDO A MATÉRIA. SÚMULA Nº 42 
DO TJPB.  APLICAÇÃO DO ART.  557,  “CAPUT”, 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  “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”. 
(Sumula nº 42 do TJPB)

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls. 65/77, que 

julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na  Ação  de  Cobrança 

ajuizada  por CÍNTIA FERNANDA CALISTO LUCENA em face do MUNICÍPIO 

DE MONTEIRO, condenando o Promovido apenas a pagar à Promovente um 

mês  de  seus  vencimentos  vigentes  quando  da  citação,  como  forma  de 

indenizar as férias não gozadas adquiridas em 06/2009, acrescido de juros de 

mora e correção monetária, desde a citação. 

Quanto ao pedido referente ao adicional  de insalubridade,  o 

magistrado  a  quo, por  ausência  de  previsão  em  lei  municipal,  julgou 

improcedente o pedido. 
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No concernente às outras verbas requeridas pela Promovente, 

as fichas financeiras registram o pagamento dos 13º salários, terços de férias e 

inscrição no PASEP, durante todo o período submetido ao regime estatutário.

Irresignada,  a Autora  interpôs  Apelação  Cível  às  fls.  79/88, 

pugnando  pela  reforma  parcial  da  sentença,  para  que  seja  reconhecido  o 

adicional  de  insalubridade  à  base  de  20%,  mais  os  reflexos  nas  verbas 

pleiteadas. Requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões  às  fls.  91/99,  pela  manutenção  da  sentença 

objurgada.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 106/111).

É o relatório.

DECIDO

Exsurge  da  inicial  que  a  Promovente  é  servidora  pública 

municipal e  exerce atividade de Agente Comunitário de Saúde, desde 26 de 

junho  de  2004,  sendo  insalubre  o  serviço  prestado.  Pretende  reformar  a 

sentença apenas quanto à implantação do adicional de insalubridade.

Nessa senda, imperioso ressaltar que o Plenário do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba editou a Súmula nº 42, que assim disciplinou a 

matéria:  “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”.

“In  casu”,  não  restou  comprovada  a  existência  de  Lei 

Específica  e,  portanto,  não  há  previsão,  nem  definição  dos  graus  e  dos 

percentuais  que  permitam  a  concessão  do  Adicional  de  Insalubridade  à 

Recorrente, desobrigando o Município do pagamento.
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Com estas considerações, ressai que a sentença encontra-se 

em consonância com o entendimento Sumulado desta Corte de Justiça e dos 

Tribunais Superiores, prescindindo-se, na forma do art. 557, “caput”, do CPC, 

de sua apreciação pelo Órgão Fracionário. 

Diante  do  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO à  Apelação  Cível 

interposta.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa/PB, ____ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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