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  ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DESEMBARGADOR

MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

                  

Acórdão
Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001167-64.2011.815.1201

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada 

Apelante: Marinaldo Pereira de Souza – Adv.: Anna Karina Martins Reis

Apelado: Município de Araçagi-PB – Adv.: Antônio Teotônio de Assunção 

Remetente: Juízo da Comarca de Araçagi. 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  AUXILIAR  DE  LIMPEZA  URBANA  - 
RELAÇÃO  JURÍDICA  E  LAPSO  TEMPORAL 
DEMONSTRADOS.  FGTS.  VERBAS  DE 
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO.  ADICIONAL 
DE  INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA  DE  LEI  LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  DEFERIMENTO  ANTE  A 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE. 
PRECEDENTES DESTE  TRIBUNAL.  REFORMA DA 
SENTENÇA  PARA  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
CONDENAÇÃO  DO  AUTOR  EM  CUSTAS  E 
HONORÁRIOS.  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA.  SUSPENSÃO  DA  COBRANÇA. 
PROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

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 ao apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, 
interposta por  Marinaldo Pereira de Souza, contra a sentença de fls. 
100/103, proveniente do juízo da Comarca de Araçagi, que nos autos da 
Ação  de  Cobrança,  manejada em desfavor  do  Município  de Araçagi, 
julgou procedente em parte os pedidos contidos na exordial.  

Na Sentença, (fls. 100/103), o Magistrado, condenou o 
Município de Araçagi a pagar ao Autor o adicional  de insalubridade no 
percentual de 20% do período de janeiro de 2005 a fevereiro de 2009, 
além do  reflexo  destes  valores  nas  férias  e  13º  salário,  respeitada  a 
prescrição quinquenal, bem como, ao quinquênio, no percentual de 5%, a 
partir  de  maio  de  2007  até  fevereiro  de  2009,  verbas  a  serem 
devidamente corrigidas com juros de 0,5% ao mês, a contar da citação e 
correção monetária pelo INPC do período a contar da data em que deveria 
ter sido paga a primeira parcela. 

Remessa Necessária pelo Juízo Primígeno.  

A parte Autora apelou,  (fls. 110/113), asseverando 
que a sentença deve ser modificada, pois não concedeu o pagamento das 
verbas referentes ao FGTS, entendendo a magistrada que o mesmo não 
tinha direito pois é submetido ao regime estatutário, contudo, afirma o 
Apelante, que a sentença padeceu em erro, pois o mesmo foi contratado 
pelo Regime Celetista, provando através dos contracheques, logo faz jus a 
tal verba. 

Requer também a reforma do julgado quanto ao grau 
de insalubridade, pleiteando o grau máximo de 40%, conforme atestado o 
grau máximo para sua atividade de gari pelo laudo técnico pericial.  

Pugnando pelo provimento do recurso.

Não  houve  Recurso  voluntário  do  Município,  mesmo 
sendo intimado pessoalmente, conforme certidão de 108v. 

O Apelado deixou de oferecer Contrarrazões, conforme 
certidão de (fls.117).
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A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
124/132),  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  e  provimento  da 
remessa.

É o relatório.
 
VOTO

I - DO FGTS

Se  insurge  o  Apelante  contra  o  não  pagamento  das 
verbas referentes ao FGTS, pois entendeu a magistrada que o mesmo não 
tinha  direito  a  tal  pleito  pois  está  submetido  ao  regime  estatutário, 
contudo,  afirma  o  Apelante,  que  a  sentença  padeceu em erro,  pois  o 
mesmo  foi  contratado  pelo  Regime  Celetista,  provando  através  dos 
contracheques e carteira de trabalho.

 
Pois bem, relativo ao pedido do FGTS, essa justiça se 

mostra  incompetente  para  apreciá-lo,  pois,  conforme  documentação 
acostada  pelo  Autor,  o  mesmo  foi  contratado  pelo  regime  celetista, 
conforme  se  percebe  da  carteira  de  trabalho  assinada,  além  dos 
contracheques, fls. 10/23. 

Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é pacífica neste sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONFLITO  DE 
COMPETÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME 
CELETISTA.  AÇÃO  RECLAMATÓRIA.  VERBAS 
TRABALHISTAS.
1.  Compete  à  Justiça  Laboral  processar  e 
julgar as reclamações trabalhistas propostas 
por  servidores  públicos  municipais 
contratados  sob  o  regime  celetista. 
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC 128.709/RS, Rel.  Ministro HERMAN 
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BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
09/10/2013, DJe 25/10/2013)
AGRAVO  REGIMENTAL.  CONFLITO  DE 
COMPETÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME 
CELETISTA.  AÇÃO  RECLAMATÓRIA.  VERBAS 
TRABALHISTAS.
1.  Compete  à  Justiça  Laboral  processar  e 
julgar as reclamações trabalhistas propostas 
por  servidores  públicos  municipais 
contratados  sob  o  regime  celetista. 
Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC 129.255/TO,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
09/10/2013, DJe 05/12/2013)
CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.  REGIME  CELETISTA.  LEI  Nº 
11.350/06.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 
ADI  n.º  3.395-6/DF,  suspendeu  toda  e  qualquer 
interpretação dada ao inciso I, do art. 114 da CF, 
na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na 
competência da Justiça do Trabalho a "apreciação 
de  causas  que sejam instauradas  entre  o  Poder 
Público  e  seus  servidores,  a  ele  vinculados  por 
típica relação de ordem estatutária ou de caráter 
jurídico-administrativo",  vale  dizer,  apenas  as 
causas que envolvam relação estatutária entre a 
Administração  Pública  e  os  seus  servidores 
permanecem na competência da Justiça Comum.
2. In casu, a autora, após participar de processo 
seletivo, foi contratada pelo ente municipal sob o 
regime celetista, para atender as necessidades do 
Programa  de  Saúde  da  Família  (art.  8º  da  Lei 
Federal nº 11.350/06).
3. Conforme entende esta Egrégia Terceira Seção, 
"a  despeito  da  natureza  administrativa  do 
contrato temporário, se o vínculo formado é 
índole eminentemente trabalhista, devem ser 
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observadas  as  disposições  da  Consolidação 
das Leis do Trabalho, excluindo-se, portanto, 
a  competência  da  Justiça  Comum."  (CC 
94.627/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 14/05/2008, DJe 03/06/2008)
4.  Prevalece,  portanto,  a competência  da justiça 
laboral para decidir sobre reclamações oriundas da 
relação  de  trabalho,  fixada  pela  Constituição 
Federal, no seu art. 114, I, com redação conferida 
pela EC n.º 45/04.
5.  Precedentes:  CC  94.627/RS,  Rel.  Ministra 
LAURITA  VAZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
14/05/2008,  DJe  03/06/2008;  AgRg  no  CC 
116.065/PE,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA, 
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  08/02/2012,  DJe 
17/02/2012;  AgRg  no  CC  109.271/SP,  Rel. 
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
23/06/2010, DJe 01/07/2010.
6.  Agravo  regimental  desprovido  para  manter  a 
competência do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de 
Catanduva/SP.
(AgRg no CC 110.034/SP, Rel. Ministra ALDERITA 
RAMOS  DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA  DO  TJ/PE),  TERCEIRA  SEÇÃO, 
julgado em 12/09/2012, DJe 18/09/2012)

Desta  forma  é  de  se  reconhecer  a  competência  da 
justiça  do  trabalho  para  julgar  reclamações  trabalhistas  movidas  por 
servidores públicos contratados inicialmente sob o regime celetista.

Neste  ponto,  a  sentença  combatida  não  deve  ser 
modificada, permanecendo por outros fundamentos.

 

II - Do Adicional de Insalubridade

Se insurge também o apelante requerendo a reforma 
do julgado quanto ao grau de insalubridade, pleiteando o grau máximo de 
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40%, conforme atestado o grau máximo para sua atividade de Gari pelo 
laudo técnico pericial. 

Trata-se  de  imperativo  legal  que  a  Administração 
Pública deve arcar com as remunerações aos servidores públicos por ela 
vinculados, sob pena de enriquecimento sem causa. Desta feita, o vínculo 
laborativo foi devidamente demonstrado, por meio de toda documentação 
acostada aos autos.

Observa-se dos documentos encartados aos autos (fls. 
13)  que o  apelante  se  tornou servidor  público  municipal,  ocupante  de 
cargo efetivo, exercendo a função de auxiliar de limpeza urbana, desde de 
maio de 2002, e que não percebe adicional de insalubridade, benefício 
esse que entende fazer jus. 

Sobre o adicional de insalubridade, preceitua o art. 7º, 
XXIII da CF/88:

“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;”

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.

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 
19/98 e, por consequência, a reforma do § 3º, do art. 39 da Constituição 
Federal, que não fez menção ao inciso XXIII, do citado art. 7º, do mesmo 
diploma,  surgiram  divergências  acerca  da  supressão  do  adicional  de 
insalubridade para os servidores públicos e a possibilidade de utilização de 
normas outras, por analogia, para sua concessão.
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Saliente-se  que,  sobre  o  adicional  de  insalubridade, 

fora julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-
03.2013.815.0000,  em 24 de março de 2014,  pelo Tribunal  Pleno,  em 
razão  da  divergência  ocorrida  nos  Órgãos  Fracionários  deste  Egrégio 
Tribunal,  restando  decidido,  por  maioria  absoluta,  que  ausente  a 
comprovação da existência de disposição legal  que conceda o benefício 
aos agentes comunitários de saúde, ele não poderá ser pago, “in verbis”:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  DIVERGÊNCIAS  QUANTO À CONCESSÃO 
DO  BENEFÍCIO  PELOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS 
DA  CORTE  ESTADUAL.  RECEBIMENTO 
CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL 
REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA. 
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA  MAIORIA 
ABSOLUTA  DOS  MEMBROS  DO  TRIBUNAL 
PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDIÇÃO  DE 
SÚMULA.

Os artigos 476 a 479, do Código de Processo Civil,  
bem  como  os  arts.  294  a  300,  do  Regimento  
Interno  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  
Paraíba,  disciplinam e  fundamentam o  incidente  
de  uniformização  de  jurisprudência,  o  qual  
objetiva sanar as divergências existentes entre os  
diversos órgãos fracionários da respectiva Corte.
A  Administração  Pública  está  vinculada  ao 
princípio  da  legalidade,  segundo  o  qual  o 
gestor  só  pode  fazer  o  que  a  lei  autoriza.  
Desse  modo,  ausente  a  comprovação  da 
existência  de  disposição  legal  do  entre  ao 
qual  pertençam,  assegurando  ao  Agente 
Comunitários  de  Saúde  a  percepção  do 
adicional  de insalubridade,  não há como se 
determinar o seu pagamento.
Nos termos do § 1º, do art.  294, do Regimento  
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Interno  do  Tribunal  de  Justiça  paraibano,  
ocorrendo  julgamento  tomado  pela  maioria  
absoluta dos membros do Tribunal  em incidente  
de uniformização de jurisprudência, tal deliberação  
plenária será objeto de súmula. (grifo nosso)”.

Pois bem, com o aludido julgamento do incidente de 
uniformização, foi editada a Súmula nº 42, com a seguinte redação:

“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”.

Assim,  a  concessão  do  benefício  (adicional  de 
insalubridade) aos agentes comunitários de saúde,  bem como a outros 
servidores, a exemplo dos garis, apenas se dará quando existir expressa 
previsão em lei local neste sentido, inclusive quanto ao percentual.

Veja-se  que  a  súmula  deste  tribunal  faz  menção  ao 
princípio da legalidade, ou seja, preza que a Administração Pública não 
pode conceder direitos sem que exista lei específica tratando da matéria. 

Assim, usa-se a mesma em analogia para o deslinde 
desse caso, pois esse é o entendimento pacífico desta Câmara. 

Ante o Exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 
DO  AUTOR  E  DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA, 
reformando a sentença, para julgá-la totalmente improcedente. 

Ante a reforma do julgado, condeno o autor em custas 
e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 
a ressalva de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita. 

  
É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda 
Elizabeth  Marinho  (Juíza  convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque), José Ricardo Porto e Ricardo Vital  de 
Almeida (convocado para compor o quorum).

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de F Fias Feitosa, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 
de junho de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho
 R E L A T O R A


