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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.PRELIMINAR  DE
DESERÇÃO.  BENEPLÁCITO  DA  JUSTIÇA
GRATUITA.  REJEIÇÃO.  IMPLANTAÇÃO  DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE
DE LEI LOCAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA.
ASSUNTO SUMULADO PELO TJPB. CORREÇÃO
DA  DECISÃO  RECORRIDA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO  APELATÓRIO.  PREJUDICADO  O
RECURSO ADESIVO.

- “Não há que se falar em deserção tendo em
vista que a parte Apelante é beneficiária da justiça
gratuita,  conforme  deferido  pela  magistrada
singular.”

- “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, relatados e discutidos os autos acima identificados:

                     ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO  E  JULGAR  PREJUDICADO  O  RECURSO  ADESIVO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 147.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  e,  de  Recurso  Adesivo  contra  Sentença
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proferida  pelo  Juízo  da  Comarca  de  São  Bento,  que  julgou  parcialmente

procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária de Cobrança

c/c  Obrigação  de  Fazer  promovida  por  KATIA LUCIA LEITE  DA SILVA em

desfavor do Município de São Bento.

O  magistrado  a  quo  condenou  o  Município  ao  pagamento  do

adicional de insalubridade à base de 40% do salário do servidor, a partir de

2011, bem como seus reflexos nas verbas referentes ao 13 salário, honorários

advocatícios compensados. 

Inconformado,  o  Município  interpôs  Apelação,  pugnando  pela

reforma do decisum  a quo,  argumentando, em síntese, a impossibilidade de

concessão  do  adicional  de  insalubridade,  autonomia  do  Município  em  ter

normatização própria, inexistência de lei municipal específica sobre o tema.

A Promovente  recorre  adesivamente,  apenas  para  que  seja  o

Promovido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos

do art. 20, § 3º e 4º, do CPC.

Contrarrazões  pelas  partes,  requerendo  o  Município  o

reconhecimento da preliminar de não conhecimento do Recurso Adesivo pela

deserção. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opina  pela

rejeição  da  preliminar  e,  quanto  ao  mérito,  aduz  pelo  prosseguimento  do

recurso sem intervenção (fls. 138/143).

É o relatório. 

VOTO

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Adesivo –

Deserção.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão preliminar não

2



Apelação Cível e Recurso Adesivo Nº 0001645-91.2013.815.0881

deve prosperar, isto porque o beneplácito da justiça gratuita foi deferido pelo

magistrado singular no despacho de fl. 13, não havendo, nos moldes do art. 9º,

da  Lei  nº  1.060/50,  necessidade de  sua  renovação perante  a  instância  ad

quem (muito  embora  tenha  a  Recorrente  reiterado  o  pedido  quando  da

interposição do Recurso Adesivo – fl. 11).

Nesse sentido, segue jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PRELIMINARES  -  DESERÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  -
PARTE  BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  -
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESNECESSIDADE -
REJEIÇÃO  -  MÉRITO  RECURSAL  -  RAZÕES
DISSOCIADAS DO CASO EM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO
NESTE PONTO.  1.  Não  há  que  se  falar  em deserção
tendo  em vista  que  a  parte  apelante  é  beneficiária  da
justiça  gratuita,  conforme  deferido  pela  magistrada
singular. 2. A audiência de conciliação será dispensável
quando as circunstâncias indicarem a falta de interesse
das  partes  para  acordo.  3.  Não  tendo  o  recorrente
impugnado  os  termos  da  sentença,  inadmissível  o
conhecimento  do  presente  recurso  na  parte  não
impugnada.  4.  Preliminares  afastadas  e  recurso  não
conhecido  na  parte  meritória,  por  ausência  de
impugnação  específica.  (TJ-MG  -  AC:
10290130002469001  MG,  Relator:  Teresa  Cristina  da
Cunha  Peixoto,  Data  de  Julgamento:  19/11/2015,
Câmaras  Cíveis  /  8ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 30/11/2015)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Mérito.

Segundo o caderno processual, a  Autora é  servidora pública

municipal,  desempenhando  o  cargo  de  GARI, e,  em razão das atividades

desenvolvidas, postula gratificação de insalubridade.

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da

Administração, que não pode agir sem previsão legal.

No caso dos autos, a Lei Municipal nº 020/2011 prevê, em seu art.
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51, que o pagamento do Adicional de Insalubridade poderá ser deferido aos

servidores, mas a concessão do benefício depende da existência de legislação

específica, que, na prática, não foi editada. Neste cenário, impossível condenar

a Edilidade ao pagamento do adicional  quando o direito  ainda se encontra

pendente de regulamentação.

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, desobrigando o Município

do pagamento.

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”.

É importante que se diga que não está em debate aqui a

relevância social do trabalho desempenhado por esta categoria, cuja

importância é inegável.

Quanto ao Recurso Adesivo,  resta prejudicado o pleito,  ante o

Provimento do Recurso Apelatório.

Expostas  estas  considerações,  PROVEJO O  RECURSO

APELATÓRIO, para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido

inicial,  e  JULGO  PREJUDICADO  O  RECURSO  ADESIVO. Custas  e

honorários advocatícios,  que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da

causa, por conta do vencido. 

Considerando que a Autora foi  deferida a gratuidade judiciária,

suspendo  a  exigibilidade  do  pagamento,  nos  moldes  do  art.  12  da  Lei  nº

1.060/50. 

    É o voto. 
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Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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