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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial e Apelação Cível nº. 0000184-33.2011.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Município de Sousa, representado por seu Procurador Theófilo 
Danilo Pereira Vieira. 

Apelada: Maria da Conceição Abrantes Cavalcante – Adv. Lincon Bezerra 
de Abrantes.

Remetente: Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa. 

EMENTA: REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO 
CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  AGENTE  COMUNITÁRIA  DE 
SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL A PARTIR DE 2011. 
EXISTÊNCIA  DE  PERÍCIA  FIXANDO  O  GRAU  DE 
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  DEVIDO. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RATEIO ENTRE OS 
LITIGANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO  CPC. 
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RELAÇÃO A PARTE 
BENEFICIÁRIA  PELA  JUSTIÇA  GRATUITA. 
REMESSA  OFICIAL  DESPROVIDA  E  APELO 
PARCIALEMNTE PROVIDO.  
- Havendo previsão em Lei Municipal, é devido o 
adicional de insalubridade, segundo a 
regulamentação da edilidade, a partir da vigência.
−Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins 
de atualização monetária, remuneração do capital 
e compensação da mora, haverá a incidência uma 
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar  provimento  à  remessa  e  dar  provimento  parcial  ao  apelo,  nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Oficial e  Apelação Cível 
manejada pelo Município de Sousa-PB contra sentença ( fls. 178/182), 
que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, formulada nos 
autos  da  Reclamação  Trabalhista,  transformada  em Ação  Ordinária  de 
Cobrança, ajuizada por Maria da Conceição Abrantes Cavalcante. 

A sentença singular condenou o Município de Sousa ao 
pagamento dos adicionais de insalubridade, a partir de 31 de agosto de 
2011,  no  percentual  de  grau  médico  (20%  -  vinte  por  cento),  com 
correção  nos  termos  do  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  bem  como 
determinou  sua  imediata  implantação  no  contracheque  da  autora. 
Ademais, diante da sucumbência recíproca, condenou a municipalidade ao 
pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00, em 
prol do advogado do autor, isentando o promovente de tal pagamento em 
favor do advogado do réu, por ser beneficiário da gratuidade judicial. 

Insatisfeito, o Município de Sousa manejou o presente 
recurso  apelatório  (fls. 185/197) sustentando,  em  síntese,  a 
impossibilidade de fazer  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade, 
porquanto  violaria  o  princípio  da  legalidade,  visto  que  inexiste  lei 
municipal  específica regulamentando esse adicional  para os agentes de 
vigilância ambiental de saúde. 

Aduz que, atualmente, foi editada a Lei Complementar 
Municipal nº 082/2011, que regulamentou o adicional de insalubridade, 
periculosidade e penosidade, instituído no Art. 7º, XXIII, da Constituição 
Federal,  porém,  ao  caso  concreto,  não  pode ser  implantado  visto  que 
depende  de  realização  de  perícia  feita  por  médico  ou  engenheiro  do 
trabalho, conforme exigido no art. 5º da menciona Lei Complementar.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        2



Processo nº. 0000184-33.2011.815.0371

Alega que os honorários devem ser reduzidos, uma vez 
que cada litigante foi vencido e vencedor, devendo os honorários serem 
recíprocos, proporcionalmente distribuídos e compensados, não recaindo 
apenas sobre a municipalidade.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo,  reformando  a 
sentença  de  primeiro  grau,  julgando-se  totalmente  improcedente  a 
demanda.  

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 208/212, 
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer  Ministerial  às  fls.  217/222  opinando  pelo 
desprovimento dos recursos.

É o relatório. 

V O T O

A questão controvertida trazida a estes autos diz 
respeito a possibilidade ou não de pagamento de adicional de 
insalubridade à apelada, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde.

 
Sobre o adicional de insalubridade, preceitua o art. 7º, 

XX, III da CF/88:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
(…)
XXIII - adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei;

Por oportuno, ressalte-se ainda o previsto no art. 39, 
§3º da Carta Magna:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de 
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carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas.
3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Desta forma, a nossa Carta Maior obriga a todas as 
esferas da Administração Pública garantir aos servidores públicos os 
direitos elencados no dispositivo supracitado, contudo, apesar de não 
estar presente o adicional de insalubridade, não existe a vedação para que 
a legislação infraconstitucional institua ou mantenha essa gratificação.

Em decisão que guarda similitude com a matéria dos 
autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mutatis mutandis, assim 
decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. SERVIDOR PÚBLICO. IDENTIFICADOR 
CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A 
supressão, promovida pela Emenda Constitucional 
19/1998, do adicional de insalubridade do elenco 
de vantagens previstas para os servidores 
públicos na Constituição não significa proibição de 
sua concessão, que permanece possível, desde 
que haja previsão na legislação local. O adicional 
de insalubridade é devido a todo servidor 
estatutário que habitualmente trabalhe em locais 
insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 
contágio (art. 13, caput, da Lei Estadual 
10.745/1992), o que deve ser aferido com base 
na Norma Regulamentadora 15 do Ministério do 
Trabalho (art. 3º, I, do Decreto Estadual 
39.032/1997). O identificador criminal tem direito 
a adicional de insalubridade em grau médio, 
calculado de acordo com o art. 13, § 1º, II, da Lei 
Estadual 10.745/1992. (TJ MG, AC 
1.0024.01.088459-1/001, Relatora: MARIA ELZA).
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As atividades ou operações insalubres são aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos. 

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a  recorrida  é 
servidora pública do Município de Sousa, ocupante do cargo efetivo de 
Agente Comunitário de Saúde, segundo a Portaria de fls. 06.

É indiscutível que a função desenvolvida pela apelada é 
insalubre, uma vez que diariamente realiza  VISITA  domiciliares, 
IDENTIFICANDO  E  ACOMPANHANDO  PORTADORES  DE  DOENÇAS 
CRÔNICAS  E  Até  infectocontagiosas,  estando  em  contato  direto  com 
agentes biológicos.

Atualmente, o Município de Sousa PB editou a Lei 
Complementar Municipal n.º 082, de 31 de agosto de 2011 (fls. 248/249), 
que, em seu art. 2º, estabelece os percentuais para o adicional de 
insalubridade, os quais variam entre 10%, 20% e 40% sobre a menor 
remuneração paga aos servidores do Município, bem como prevê que a 
implantação será feita segundo a classificação em grau máximo, médio ou 
mínimo das atividades insalubres.

Desta forma, com o advento da referida Lei 
Complementar Municipal tornou-se indiscutível o direito ao adicional a ser 
pago pela Edilidade em favor dos servidores públicos, para as situações 
funcionais nela enquadradas. 

Ademais, no caso específico dos autos, ficou 
comprovado o direito do recorrido à percepção do adicional de 
insalubridade, pelo Laudo Pericial de Insalubridade de fls. 36/43, 
elaborado para a Reclamação Trabalhista n.º 0005400-
25.2010.5.13.0012, movida contra o Município de Sousa, o qual concluiu 
que a função de Agente de Comunitário  de Saúde enquadra-se como 
atividade ensejadora de insalubridade em grau médio, nos termos da 
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Portaria 3.214/78/NR-15, Anexo 13, tendo em vista o contato com agente 
biológicos.

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

ANEXO N.º 14 - AGENTES BIOLÓGICOS 

Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes 
biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela 
avaliação qualitativa. 

(...)

Insalubridade de grau médio 

Trabalhos  e  operações  em  contato  permanente 
com pacientes, animais ou com material  infecto-
contagiante, em: 

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 
ambulatórios,  postos  de  vacinação  e  outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da 
saúde  humana  (aplica-se  unicamente  ao 
pessoal que tenha contato com os pacientes, 
bem  como  aos  que  manuseiam  objetos  de  uso 
desses pacientes, não previamente esterilizados); 

Em conclusão, a  servidora tem direito a perceber o 
adicional de insalubridade no percentual de 20%, devido a função por ela 
desempenhada apresentar insalubridade de grau médio, nos termos da 
Portaria 3.214/78/NR-15, Anexo 14, devendo incidir a partir da vigência 
da Lei Municipal nº 082 de 31 de agosto de 2011, a qual regulamentou a 
matéria.

Relativo  aos  honorários  advocatícios,  não  há  razões 
para  a  sua  redução,  haja  vista  que  o  valor  fixado  encontra-se  em 
consonância com o trabalho do causídico, tendo em vista seu grau de zelo 
e a natureza da causa.

Entretanto, há necessidade de forma do julgado a fim 
de adequar a condenação aos termos do art. 21 do CPC, o qual preceitua 
que “ se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e 
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as despesas”.

Assim,  ante  a  ocorrência  de  sucumbência  recíproca, 
devem os honorários e as despesas processuais serem divididos entre as 
partes,  no  percentual  de  50%  para  cada,  tendo  em  vista  que  a 
demandante  decaiu  em  metade  de  seus  pedidos,  todavia,  restando 
suspensa a sua exigibilidade quanto à autora por ser a mesma beneficiária 
da gratuidade judiciária.   

Isto posto, NEGO  PROVIMENTO  À REMESSA 
NECESSÁRIA  E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  para, 
reformando a sentença combatida, condenar os litigantes em honorários 
sucumbenciais,  na  proporção  de  50% para  cada,  no  entanto,  ficando 
suspensa a exigibilidade em relação a autora/apelada, nos termos da Lei 
1.060/50, tendo em visa que é beneficiária da justiça gratuita. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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