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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE REGULAMENTA O 
PAGAMENTO  DO  ADICIONAL.  POSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
SEGUIMENTO NEGADO À APELAÇÃO E À REMESSA.

—  O pagamento  do  adicional  de insalubridade a  auxiliares  de  serviços  
diversos submetidos ao vínculo jurídico-administrativo depende de Lei do 
ente ao qual vinculados, não podendo retroagir a data anterior àquela em 
que entrou em vigor a Lei regulamentadora. Inteligência da Súmula nº 42  
do  tribunal  de  justiça  da  Paraíba.  (…)  (TJPB;  Ap-RN  0001448-
44.2009.815.0181; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 16/03/2015) 

VISTOS ETC.

RELATÓRIO 

Cuida-se de Remessa Oficial e  Apelação Cível proposta pelo Município de 
Pilõezinhos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Guarabira, nos autos da Ação de 
Cobrança proposta em seu desfavor. 

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar 
o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, no período de 09.11.2007 até 30.04 2011, 
na forma disciplinada no art.7º da Lei Municipal n. 200/2007, com seu reflexo no 13º salário do 
referido  período  e,  também,  no  valor  das  férias,  com o  respectivo  terço.  Condenou,  ainda,  o 
Município, no pagamento de juros e correção monetária na forma do art.1º-F da Lei 9494/97, com 
as alterações da lei  nº  11960/09,  a partir  da vigência da referida modificação legislativa.  E,  no 
período anterior, fixou a correção monetária pelo INPC.  

O Município  de Pilõezinhos  apresentou  recurso de apelação  (fls.  83/99), 
suscitando preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada prova 



pericial para aferir o grau a ser pago a título de adicional de insalubridade. No mérito, aduz que o 
juízo a quo houve-se em desacerto ao sentenciar, uma vez que a apelada não faz jus ao deferimento 
do pedido, considerando as disposições da legislação municipal. Por fim, pugna pelo provimento do 
recurso.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 109.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou pelo  desprovimento  do  recurso. 
(fl.115/117)

É o relatório. 

VOTO. 

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento 
de  que  não  foi  realizada  prova  pericial  para  aferir  o  grau  a  ser  pago a  título  de  adicional  de 
insalubridade. 

Repise-se, por oportuno, que não houve cerceamento de defesa em face do 
apelante, porquanto, a lei específica dos agentes comunitários de saúde disciplina que o adicional de 
insalubridade a ser percebido será de 10% (dez por cento),  portanto,  nenhum dúvida acerca da 
desnecessidade de produção de prova pericial.

Convém mencionar, ainda, que se afigura incoerente o posicionamento do 
Município a respeito da necessidade de prova pericial, uma vez que o promovente vem recebendo o 
adicional desde maio de 2011 (fl. 45), sem que tivesse sido submetido a qualquer exame específico 
das condições de insalubridade. Sendo assim, a decisão recorrida apenas assegurou a percepção do 
adicional no período compreendido entre  novembro de 2007 e abril de 2011, quando já estava em 
vigor o art. 7º da Lei nº 200/2007, mas não havia o pagamento por parte da edilidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar ventilada.

Mérito

O autor pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade de acordo com o 
art.7º da Lei nº 200/2007, bem como os reflexos da verba nas férias e décimo terceiro salário do 
período.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar 
o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, no período de 09.11.2007 até 30.04 2011, 
na forma disciplinada no art.7º da Lei Municipal n. 200/2007, com seu reflexo no 13º salário do 
referido  período  e,  também,  no  valor  das  férias,  com o  respectivo  terço.  Condenou,  ainda,  o 
Município, no pagamento de juros e correção monetária na forma do art.1º-F da Lei 9494/97, com 
as alterações da lei  nº  11960/09,  a partir  da vigência da referida modificação legislativa.  E,  no 
período anterior, fixou a correção monetária pelo INPC.  

In casu, acertadamente decidiu o Juízo sentenciante ao declarar em favor do 
promovente o direito à percepção do adicional de insalubridade, porquanto de novembro de 2007 a 
abril de 2011 estava em vigor a Lei Municipal n.° 200/2007 (fls. 12/15), que prevê, em seu art.7º, o 
pagamento  de  adicional  de  insalubridade  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  aos  agentes 



comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

Ora, a lei não é genérica, pelo contrário, disciplina expressamente que os 
agentes comunitários de saúde devem receber o percentual  de 10% (dez por cento) a título de 
adicional de insalubridade. Desta feita, não há que prevalecer a alegação do Município de submeter 
o promovente à perícia técnica. Ora, nenhum requisito foi posto na lei para a fruição do direito, 
sendo agente comunitário de saúde, fará jus ao adicional de insalubridade no percentual de 10% 
(dez por cento).

Atente-se,  ademais,  que  essa  lei  nº  200/2007  tem o  conteúdo específico 
referente ao cargo ocupado pelo promovente, deste modo, não há que se falar na aplicação da Lei 
geral (Lei 279/2012) aplicável aos servidores municipais, como pretende o apelante. 

Importa salientar, bem por isso, que a Administração Pública está adstrita ao 
princípio da legalidade,  previsto no art.  37,  caput,  da  Constituição Federal,  o qual determina a 
vinculação das atividades administrativas em conformidade com a lei.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Nessa perspectiva,  o adicional de insalubridade somente deve ser pago a 
partir da vigência da lei que o regulamenta, observando-se os critérios por ela estabelecidos.

No mesmo sentido:

56072316 -  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AUXILIAR  DE 
SERVIÇOS  DIVERSOS.  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE DISCIPLINADO  NA LEI MUNICIPAL Nº  846/09. 
SÚMULA  Nº  42  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  RETROATIVO  A  DATA 
ANTERIOR À DA VIGÊNCIA DESSA LEI. TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO 
DO SERVIDOR INDEPENDENTE DO GOZO DAS FÉRIAS. ADICIONAL 
POR TEMPO DE SERVIÇO DISCIPLINADO NA LEI Nº 846/09. NORMA 
DE  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS. 
PAGAMENTO DEVIDO. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. 1.  O 
pagamento  do  adicional  de insalubridade a  auxiliares  de  serviços  diversos 
submetidos  ao  vínculo  jurídico-administrativo  depende  de Lei do  ente  ao  qual 
vinculados, não podendo retroagir a data anterior àquela em que entrou em vigor 
a Lei regulamentadora.  Inteligência  da  Súmula  nº  42  do  tribunal  de  justiça  da 
Paraíba.  2.  O  direito  às  férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze  meses 
trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  respectivo  terço  constitucional 
independentemente do gozo e mesmo que não haja previsão do seu pagamento para 
a hipótese de férias não gozadas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. O 
adicional  por  tempo  de  serviço  está  previso  na Lei orgânica  do  município  de 
guarabira, a Lei nº 846/09, no art. 51, inciso XVI, que é norma de eficácia plena e 
aplicabilidade  imediata,  razão  pela  qual,  presentes  os  requisitos  nela  previstos, 
impõe-se  o  pagamento. (TJPB;  Ap-RN  0001448-44.2009.815.0181;  Quarta 
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da  Fonseca Oliveira;  
DJPB 16/03/2015) 

56072029 -  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. Ação  de 
cobrança. Sentença de procedência parcial. Irresignação. Salário família. Terço de 
férias. Direito constitucional consagrado. Inteligência do artigo 7º, inciso XVII c/
c artigo  39,  §3º,  ambos  da  CF.  Pagamento  necessário.  Quinquênios.  Direito  ao 
recebimento. Previsão em Lei municipal. Desprovimento do recurso e da remessa. 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%2039&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart39


É ônus do ente público comprovar  que pagou a  verba salarial  ao seu servidor, 
devendo ser afastada a supremacia do interesse público, pois não se pode transferir 
o ônus de produzir prova negativa ao autor, para se beneficiar da dificuldade, ou 
mesmo da impossibilidade da produção dessa prova. A Lei orgânica do município 
de guarabira (lei municipal nº 846/09) traz a previsão do pagamento do adicional 
deinsalubridade a quem exerce atividade exposta a agentes físicos,  químicos ou 
biológicos nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e  da  intensidade do agente.(TJPB; Ap-RN 0001467-50.2009.815.0181;  
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB 
11/03/2015; Pág. 12 

56071533 -  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE  SAÚDE.  RECEBIMENTO  DE  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS  REFERENTES  AO  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE EM NÍVEL MÉDIO COM PERCENTUAL DE 20%. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  DUPLO  INCONFORMISMO. 
ENTRELAÇAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. INSURREIÇÃO DA PARTE 
AUTORA.  SUJEIÇÃO  AO  CONTATO  DIRETO  COM  FATORES 
PATOGÊNICOS.  TRABALHO EXERCIDO NAS  MESMAS  CONDIÇÕES 
INSALUBRES  DURANTE  TODO  O  PERÍODO  LABORADO. 
RETROATIVO.  VERBA  INDEVIDA.  SUBLEVAÇÃO  DA  EDILIDADE. 
AUSÊNCIA  DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA.  IRRELEVÂNCIA. 
NORMATIVO LOCAL APTO A RESPALDAR O DIREITO À PERCEPÇÃO 
DA RUBRICA POSTULADA.  REGIME  JURÍDICO  DOS  LITIGANTES. 
ESTATUTÁRIO.  APLICAÇÃO  INEQUÍVOCA  DA LEI COMPLE- 
MENTAR  Nº  82/2011  À  ESPÉCIE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. O direito de os servidores 
municipais auferirem, a partir do ano de 2011, o adicional de insalubridade devido 
à exposição constante a agentes insalubres, torna inviável pagamento do retroativo, 
conquanto a administração pública deve pautar-se em estrita legalidade. Existindo 
previsão  local  regulamentando  o  direito  de  percepção  do  adicional 
de insalubridade, àqueles que desempenham seu trabalho em condições insalubres, 
nos graus máximo, médio e mínimo, alberga os agentes de vigilância ambiental de 
saúde, na medida em que se sujeitam à exposição a material infecto contagiante. 
Amoldando-se  o  exame  técnico  pericial  realizado  à  legislação municipal, 
inquestionável o direito do requerente ao adicional de insalubridade no grau médio, 
com  o  percentual  de  20%. (TJPB;  Ap-RN  0001844-62.2011.815.0371;  Quarta  
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho;  
DJPB 03/03/2015; Pág. 15 

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AOS  RECURSOS 
APELATÓRIOS e à REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 08 de abril de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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