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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE  DE 
LIMPEZA  URBANA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
EXISTÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA  MUNICIPAL.  CONCESSÃO 
DO  BENEFÍCIO  NO  GRAU  MÉDIO  (20%).  MEDIDA  QUE  SE 
IMPÕE.  ENTENDIMENTO  DO  TJPB.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

-  Existindo  regulamentação  municipal  específica  acerca  do 
adicional  de  insalubridade,  a  concessão  do  pleito  vestibular  é 
medida que se impõe, em razão do que deve ser mantida a sentença 
sub examine.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 190.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª 
Vara da Comarca de Sousa nos autos da ação ordinária de cobrança promovida por José 
Claudio da Silva em face do Município de Aparecida.

Na sentença objurgada, o douto magistrado a quo julgou procedente 
a  pretensão  exordial,  condenando  a  Municipalidade  a  implantar  o  valor  relativo  ao 



adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da 
parte requerente, bem como condenar o réu a pagar os valores atrasados, a partir de 12 de 
fevereiro  de  2015  até  sua  efetiva  implantação,  incidindo  juros  de  mora  e  correção 
monetária, a partir da citação, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que os 
autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos termos 
da inteligência inscrita no art. 496, do CPC vigente. 

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, 
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Analisando  a  remessa  oficial,  entendo  que  deve  ser  negado 
provimento,  visto  que  a  parte  autora  faz  jus  ao  adicional  de  insalubridade  na  forma 
concedida pelo magistrado processante.

Sob referido prisma, importante destacar que esta Egrégia Corte, por 
meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.  2000622-03.2013.815.0000,  de 
relatoria do Exmo. Des. José Ricardo Porto, uniformizara seu entendimento no sentido de 
que, à procedência de tal pretensão autoral,  é imprescindível a existência de legislação 
local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria.

Fundamental  destacar  que  o  pagamento  de  gratificação  pelo 
exercício de atividade considerada insalubre encontra-se previsto na Lei do Município de 
Aparecida nº 033/2015, precisamente em seu artigo 2º, o qual preceitua o seguinte:

“Art. 2º. Toda e qualquer concessão de insalubridade e penosidade, 
ficará  condicionada  aos  dispositivos  da  presente  norma,  laudo 
técnico elaborado por engenheiro especializado em segurança do 
trabalho,  médico  especializado  em  medicina  do  trabalho  ou 
segurança  do  trabalho  e  subsidiariamente  em  normas  legais 
regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego.

No caso em tela, no qual a promovente é agente de limpeza urbana, 
verifico que seu mister inclui limpeza de ruas, de banheiros públicos, mercado público e 
outras atividades que tenham correlação ao caso.

É de se considerar que o laudo pericial elaborado atestou o seguinte:

“Diante do exposto, considerando suas atividades, o ambiente e as 



condições  de  trabalho  a  que  está  submetido  o  Reclamante  no 
tocante  a  não  disponibilização  de  nenhum  equipamento  de 
Proteção  Individual  (EPI),  o  Reclamante  faz  jus  ao  adicional  de 
insalubridade em grau médio (20%).”

Trasladando-se  tal  raciocínio  ao  caso  dos  autos,  evidencia-se  a 
possibilidade  de  condenação  da  Municipalidade  ao  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade, no percentual de 20%, desde a publicação da lei instituidora.

A Jurisprudência veda o recebimento do adicional de insalubridade 
somente quando ausente Lei  Municipal  específica  sobre os cargos que fazem jus,  bem 
como acerca do percentual, o que não é o caso dos autos. In verbis:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO 
DE INSALUBRIDADE. CARÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL. 
AUSÊNCIA  DE  ATIVIDADE  INSALUBRE.  IMPOSSIBILIDADE  DO 
PEDIDO.  PROVIMENTO DO RECURSO.  -  Não restou comprovada  a 
existência dessa lei específica e, portanto, não há previsão, nem definição 
dos graus e os percentuais que permitam a concessão do adicional  de 
insalubridade  ao  apelado,  desobrigando  o  Município  do  pagamento. 
(TJPB - 01520110023072001 - 1ª CÂMARA – Rel. DES. LEANDRO DOS 
SANTOS – 23-04-2013).

PRELIMINAR. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, POR 
SER  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIO  À  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  SITUAÇÃO  NÃO 
CONFIGURADA. ART. 557 DO CPC. INAPLICABILIDADE. REJEIÇÃO. 
- Inexistindo jurisprudência formada entre as Câmaras deste Tribunal de 
Justiça,  quanto  à  possibilidade  do  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade aos agentes comunitários de saúde, não procede a alegação 
de  que  o  apelo  não  deve  ser  conhecido  porque  é  manifestamente 
contrário  a  tal  jurisprudência.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.  VASTO 
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.  ATIVIDADE  NÃO 
CLASSIFICADA COMO INSALUBRE. PROVIMENTO. - Não havendo 
lei  específica  normatizando  o  pagamento  de  verba  referente  à 
insalubridade  por  desenvolver-se  função  de  agente  comunitário  de 
saúde, é mister reformar-se a sentença que julgou procedente o pedido 
exordial.  -  A  função  de  agente  comunitário  de  saúde,  segundo  atual 
entendimento  jurisprudencial,  não  é  considerada  insalubre.  (TJPB  - 
01520110021993001 - 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL – Rel. DES. 
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA – 18-03-2013).

Assim, faz jus o promovente à concessão do referido benefício, nas 
linhas  da  Jurisprudência  uniformizada  desta  Corte,  não  subsistem  dúvidas  acerca  da 



necessidade de manutenção do provimento a quo.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  oficial,  mantendo 
incólumes os termos da sentença a quo.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

 Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


