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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.   AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  PROCEDÊNCIA.  RECURSO INTERPOSTO. 
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
RECONHECIMENTO.  NECESSIDADE  DE  PERÍCIA E  LAUDO 
TÉCNICO  DE  INSPEÇÃO  EFETUADOS  POR  MÉDICO  OU 
ENGENHEIRO DO TRABALHO.  PROVA NECESSÁRIA PARA 
CARACTERIZAÇÃO  E  CLASSIFICAÇÃO  DA  ATIVIDADE 
INSALUBRE.  UTILIZAÇÃO  DE  PROVA  EMPRESTADA. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  A  RECORRIDO 
LABORAVA NAS MESMAS CONDIÇÕES DA PESSOA CUJO 
LAUDO SERVIU DE PARÂMETRO PARA A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA.  RECURSO  PREJUDICADO.  JULGAMENTO 
MONOCRÁTICO.  AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ART.557, 
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

−Resta  prejudicada  a  análise  do  recurso  interposto,  quando 
anulada a sentença de ofício.

−Inexistindo  provas  de  que  a  autora  laborava  nas  mesmas 
condições  de  trabalho  do  periciado,  cujo  laudo  serviu  de 
parâmetro para a concessão do benefício, é de se determinar o 
retorno dos autos à comarca de origem a fim de se designar uma 
perícia  para  averiguar  se  a  postulante  laborava  em condições 
insalubres no período requerido.

Vistos



REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004742-02.2012.815.0181

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,  esta  interposta  pelo 

Município de Pilõezinhos, em face de sentença de fls. 87/89, que julgou procedente o 

pedido,  constante  nos  autos  da  ação  de  cobrança  interposta  por  Rosilene  da  costa,  

condenando “o promovido a pagar à autora o adicional de insalubridade, com início em  

09.11.2007  (sessenta  meses  anteriores  ao  ajuizamento  desta  demanda  –  fl.  2)  até  

30.04.2011, na forma disciplinada no art.  7.º  da Lei  Municipal  n.200/2007 (vigente na  

época acima reportada), com seu reflexo no 13.º salário de referido período e, também,  

no valor das férias, com o respectivo 1/3, que foram usufruídas em mencionada época,  

tudo a ser apurado por mero cálculo aritmético.” (fls. 89)

Em suas razões (fls. 91/107), o apelante suscita preliminar de cerceamento 

de defesa;  no mérito,  aduz que a servidora não comprovou sua exposição a agentes 

nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância e pela necessidade de produção de 

provas. Nesses termos, requer a procedência do recurso.

Contrarrazões ao apelo (fls. 116/120).

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo 

desprovimento do apelo e pelo provimento parcial do reexame necessário, apenas para 

adequar  a  sentença  condenatória  em  relação  a  incidência  de  juros  moratórios  no 

percentual de 0,5 % (meio por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, a partir do inadimplemento, conforme art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97.

É o breve relatório.

DECIDO

De  acordo  com  posicionamento  sumulado  pela  nossa  Corte  de  Justiça, 

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”. Vejamos aresto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

que a editou:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  Direito  administrativo.  Ação  de  cobrança.  
Município.  Agente  comunitário  de  saúde.  Adicional  de 
insalubridade.  Ausência  de  Lei  municipal  regulamentadora.  
Concessão  do  benefício.  Impossibilidade.  Posicionamento  
sumulado  por  este  colendo  tribunal.  Apelo  desprovido.  “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”.  (TJPB;  AC  0000212-80.2013.815.0031;  
Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda  
Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 14/05/2014; Pág. 14)
REMESSA  NECESSÁRIA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE  PATOS.  COBRANÇA  DE  VERBAS 
TRABALHISTAS.  PEDIDO  JULGANDO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO  
DEVIDO APENAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº  
3.927/2011. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDA- DE.  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  O  pagamento  de 
adicional de insalubridade à categoria de agente comunitário de  
saúde está condicionado à existência de norma regulamentadora  
do ente  ao  qual  o  servidor  está  vinculado,  em observância  ao 
princípio  da  legalidade.  -  apenas  com  a  vigência  da  Lei  nº  
3.927/2010 é que os agentes comunitários de saúde do município  
de Patos passaram a fazer jus ao benefício pleiteado. O tribunal  
pleno do tribunal de justiça do estado da Paraíba, apreciando o  
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  nº  2000622-
03.2013.815.0000,  por  maioria  absoluta,  confeccionou  a  
seguinte  Súmula:  “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.  ”.  (TJPB;  
RNec  0004206-72.2012.815.0251;  Primeira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida;  
DJPB 07/05/2014; Pág. 12)

No caso do município de Pilõezinhos, foi editada a lei n.º 279/2012, de 18 

abril de 2012, considerando insalubre, para efeitos da percepção do adicional previsto no 

art. 2.º, às atividades dos agentes comunitários de saúde (art. 6.º, II, a).

Ou seja, a partir da vigência da lei, citada no parágrafo anterior, os agentes 

comunitários de saúde fazem jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento na forma do 

art. 5.º da aludida lei.

Na hipótese, o promovente requereu o pagamento de verba insalutífera de 

período pretérito a tal norma, invocando a lei n.º 200/2007, que autoriza a  edilidade a 

conceder a aludida gratificação no percentual  de 10% (dez por cento),  valendo-se de 

3
Desembargador José Ricardo Porto



REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004742-02.2012.815.0181

prova emprestada (fls.19/36), no entanto, não há nos autos como aferir as condições de 

trabalho da postulante são as mesmas do periciado.

Nesse diapasão, vislumbro a necessidade de remeter os autos à instância 

de origem, a fim de se designar uma perícia para verificar, no caso concreto, se a apelada 

faz jus a verba pretendida na inicial.

Sendo  assim,  atendendo  ao  devido  processo  legal,  em  especial  aos 

princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e da justiça substancial, urge 

que  se  anule  a  sentença,  para  se  reabrir  a  instrução  processual,  relativamente  ao 

adicional de insalubridade, com a realização do respectivo exame, sendo necessária a 

baixa dos autos à Vara de origem para o cumprimento desse mister.

Face as prescrições do caput, do art. 557, do CPC, o relator poderá negar 

seguimento  a  recurso  inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em confronto  com 

súmula ou com jurisprudência dominante. 

 
Pelo exposto, ANULO, de ofício, a sentença impugnada, para determinar 

o  retorno dos autos  à origem,  a  fim de ser  procedido o  exame pericial  necessário  à 

verificação da insalubridade, restando prejudicado o apelo interposto.

Intime-se as partes.

Providências necessárias.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2014.

Desembargador José Ricardo Porto 
                     Relator

J07/J04
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