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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001165-94.2011.815.1201.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Severino João da Silva.
ADVOGADO: Anna Karina Martins Soares Reis.
APELADO: Município de Araçagi.
ADVOGADO: Antônio Teotônio de Assunção.

EMENTA:  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  AUXILIAR DE LIMPEZA 
URBANA.  REGIME  ESTATUTÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
CONSTITUCIONAL DO FGTS COMO DIREITO DO SERVIDOR. DEPÓSITOS 
NÃO DEVIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA 
NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. NORMA DE EFICÁCIA 
LIMITADA  CARENTE  DE  DISCIPLINA  EM  LEI  ESPECÍFICA. 
IMPOSSIBILIDADE DE  PAGAMENTO.  SÚMULA Nº 42 DESTE TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA.  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DISCIPLINADO NA 
REFERIDA LEI  ORGÂNICA.  NORMA DE  APLICABILIDADE  IMEDIATA. 
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.  PAGAMENTO  DEVIDO. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.  O  art.  39,  §  3.º,  da  Constituição  da  República,  não  prevê  como  direito  dos 
servidores públicos o fundo de garantia do tempo de serviço.

2. O adicional de insalubridade só é devido a servidor público submetido a vínculo 
estatutário  ou  temporário  se  houver  previsão  em  lei específica  editada  pelo 
respectivo ente federado. Inteligência da Súmula nº 42 deste Tribunal de Justiça.

3. O adicional por tempo de serviço está previso na Lei Orgânica do Município de 
Araçagi, no art. 52, XVI, que é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, 
razão pela qual, presentes os requisitos nela previstos, impõe-se o pagamento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Necessária e à Apelação Cível n.º 0001165-94.2011.815.1201, na Ação de Cobrança, 
em que figuram como partes Severino João da Silva e o Município de Araçagi.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  da Remessa 
Necessária e da Apelação, para negar provimento à Apelação e dar provimento 
parcial à Remessa.

VOTO

Severino João da Silva,  nos autos da Ação de Cobrança por ele ajuizada 
em  face  do  Município  de  Araçagi, interpôs Apelação,  f.  137/140, contra  a 
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara  Única da Comarca daquele Município,  f. 



130/133, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Apelado ao 
pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de janeiro de 2005 a 
fevereiro  de  2009,  no  percentual  de  20%,  e respectivos  reflexos  nos décimos 
terceiros e férias, e de 5% a título de adicional por tempo de serviço, desde abril de 
2007 até fevereiro de 2009, com juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação, 
e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que deveria ter sido paga a 
primeira remuneração  com tais verbas, submetendo a Sentença ao  duplo grau de 
jurisdição obrigatório.

Em suas  Razões,  alegou que  é  empregado  do Município  de  Araçagi  e, 
como tal,  está sujeito ao regime celetista,  tendo direito ao fundo de garantia do 
tempo de serviço e ao cálculo do percentual do adicional de insalubridade com base 
no art. 192, da Consolidação das Leis do Trabalho, e não com base na Lei Federal nº 
8.270/91, utilizada pelo Juízo, por analogia, para fixação do percentual.

Requereu a reforma da Sentença para que seja elevado a 40% o percentual 
de cálculo do adicional de insalubridade e para que seja o Município condenado a 
depositar os valores referentes ao FGTS desde sua nomeação.

Intimado, f. 144v, o Apelado não ofertou contrarrazões, f. 146.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  151/153,  pugnou  pelo  recebimento  do 
Recurso e, no mérito, considerou não haver interesse que justifique sua intervenção.

O  Recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o  Apelante 
beneficiário da gratuidade judiciária.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Apelação  e  da 
Remessa Necessária.

O Autor,  ora Apelante, foi nomeado para o cargo efetivo de auxiliar de 
limpeza urbana do Município de Araçagi em 28/02/2003, f. 12, após submissão a 
concurso público, e tomou posse na mesma data, f. 11.

Embora argumente que foi contratado sob o regime celetista, a portaria de 
nomeação e o disposto em sua CTPS indicam que está sujeito a regime estatutário, 
pelo que não há que se falar em fundo de garantia do tempo de serviço, posto que se 
trata  de  direito  não  extensivo  ao  servidor  público,  ex  vi do  art.  39,  §  3º,  da 
Constituição da República.

Por  sua  vez,  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  a  servidores 
submetidos a vínculo jurídico-administrativo, na linha do disposto na Súmula n.º 42 
deste Tribunal1, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.

Apesar de haver referência,  no texto da súmula, aos agentes comunitários 
de  saúde,  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade aos  auxiliares  de  limpeza 

1 Súmula  42  –  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.



urbana, pela mesma razão, também depende de lei específica.

A Lei Orgânica do Município de Araçagi, f. 65/83, embora preveja como 
direito  do  servidor  público  civil,  o  adicional  de  remuneração para  as  atividades 
consideradas insalubres, remete à lei específica a disciplina pormenorizada do tema, 
não estabelecendo sequer os percentuais segundo o grau da insalubridade, sendo 
incabível a aplicação analógica de normas celetistas ou jurídico-administrativas de 
ente diverso, sob pena de violação da autonomia municipal.

Assim, impossível conceder o adicional de insalubridade pleiteado por falta 
de amparo legal e em observância à orientação sedimentada nesta Corte.

Por  fim,  o  Autor,  como visto,  ingressou  nos  quadros  do  Município  de 
Araçagi em 28/2/2003, possuindo, à época do ajuizamento da ação (25/6/2010), um 
quinquênio, o que significa que, nos termos do art. 52, inciso XVI, da Lei Orgânica 
do Município2, tem direito ao adicional por tempo de serviço de 5%.

Esse primeiro quinquênio, contudo, foi alcançado em fevereiro de 2008 e 
não em abril de 2007, impondo-se a reforma da Sentença também neste ponto.

Posto isso,  conhecida a Apelação,  nego-lhe provimento e, conhecida a 
Remessa Necessária, dou-lhe parcial provimento para, reformando a Sentença, 
afastar a condenação do Município de Araçagi  ao pagamento retroativo  do 
adicional de insalubridade e seus reflexos e para estabelecer que o  adicional 
por tempo de serviço de 5% é devido desde fevereiro de 2008.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator,  o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 Art. 52. São direitos dos Servidores Públicos Civis: […] XVI – o adicional por tempo de serviço será 
pago a todos os servidores, automaticamente, pelos sete quinquênios em que se desdobrar, à razão de 
5% (cinco por cento) pelo primeiro; 7% (sete por cento) pelo segundo; 9% (nove por cento) pelo 
terceiro; 11% (onze por cento) pelo quarto; 13% (treze por cento) pelo quinto; 15% (quinze por  
cento)  pelo  sexto;  e  17%  (dezessete  por  cento)  pelo  sétimo,  sendo  este  direito  extensivo  ao 
funcionário investido em mandato legislativo.


