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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)

Apelação Cível nº. 0000392-08.2011.815.0471

Relatora: Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada.

1º Apelante: Joelma Felipe da Silva – Adv. Marcos Antônio Inácio da 
Silva.

2º Apelante: Município de Aroeiras – Adv. Dhelio Ramos.

Apelados: Os mesmos.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS 
SALARIAIS. DUAS APELAÇÕES.

PRIMEIRA APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA 
MUNICIPAL. AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  PREVISIBILIDADE  EM  LEI 
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO. POSICIONAMENTO SUMULADO 
POR ESTE COLENDO TRIBUNAL. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA EDITADA SOBRE A MATÉRIA. 
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO A APELAÇÃO CÍVEL.

SEGUNDA APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE 
AROEIRAS. INTEMPESTIVIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO.

− Uma  vez  intempestivo,  temos  que  a 
apelação é inadmissível. 

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Joelma 
Felipe  da  Silva e Apelação Cível interposta pelo Município de 
Aroeiras hostilizando a sentença de fls. 166/170, proveniente da 
Comarca de Aroeiras, proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada 
pela primeira apelante contra o ente público municipal.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente a 
pretensão autoral, condenando o Município de Aroeiras: ao pagamento 
dos décimos terceiros salários e terço de férias não pagos, respeitado o 
prazo prescricional quinquenal contado a partir do ajuizamento da ação, 
acrescidos de juros moratórios de 0,5% a partir  da citação e correção 
monetária a partir da data em que as verbas deveriam ter sido pagas.

Insatisfeita, a recorrente interpôs a primeira  Apelação 
(fls. 173/181), sustentando que atuou como agente comunitária de saúde, 
sendo clara a sua exposição a agentes nocivos à saúde. Por esta razão, 
afirma ter direito  ao recebimento  do  adicional de insalubridade no 
patamar  de 20%, bem  como a sua repercussão  nas demais verbas 
remuneratórias como 13º salário, terço de férias e PIS/PASEP.

O Município de Guarabira interpôs a segunda apelação 
(fls. 185/194) alegando que o contrato de trabalho da recorrida é nulo de 
pleno direito  pois não observou  a  obrigatoriedade de realização de 
concurso  público  nem  foi realizado  em período de surtos de doença  ou 
calamidade pública. Requer, por fim, a reforma da sentença recorrida.

Apenas a primeira apelante  apresentou contrarrazões, 
pugnando pelo desprovimento do segundo apelo (fls. 211/214)

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em 
seu parecer (fls. 221/225), opinou pelo desprovimento de ambos os 
recursos, mantendo-se a sentença integralmente.

É o relatório.

DECIDO
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1ª APELAÇÃO: Joelma Felipe da Silva.

A apelante pugna pela concessão de adicional de 
insalubridade em grau médio, com a consequente repercussão no 13º 
salário e no 1/3 de férias, em razão do exercício da atividade de Agente 
Comunitária de Saúde no Município de Aroeiras.

A sua pretensão dirige-se ao pagamento retroativo do 
adicional de insalubridade em razão do exercício de sua função ocorrer em 
contato direto com lixo urbano e com resíduos oriundos de esgotamento 
sanitário, caracterizando situação potencialmente nociva à sua saúde.

Embora o Município não conteste diretamente a 
natureza insalubre dos serviços prestados pela apelante, fundamenta a 
sua contrariedade ao pedido da parte adversa na questão da nulidade da 
contratação,  bem  como  na  inexistência de norma municipal que 
regulamentasse o referido adicional. Portanto, segundo a edilidade, 
haveria violação ao princípio da legalidade caso fosse pago o referido 
adicional de forma retroativa.

Primeiramente, não há que se falar em ausência de 
efeitos patrimoniais em relação ao contrato nulo. Ainda que fosse nula a 
contratação da apelante, houve a prestação do serviço, conforme 
demonstram os documentos de fls. 12/27, razão pela qual é devido o 
pagamento sob pena de enriquecimento ilícito da edilidade.

Sobre o adicional de insalubridade, preceitua o art. 7º, 
XX, II 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;
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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.

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.

 
Insta salientar sobre o tema que, em razão da 

divergência ocorrida nos Órgãos Fracionários deste Egrégio Tribunal 
Tabajarino, quanto à concessão ou não do aludido benefício aos agentes 
comunitários de saúde, tendo em vista, a existência ou não de norma local 
regulamentadora, fora julgado o Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000, em 24 de março de 2014, 
pelo Tribunal Pleno, cuja relatoria coube ao Exmo. Des. José Ricardo Porto, 
restando decidido, por maioria absoluta, que ausente a comprovação da 
existência de disposição legal que conceda o benefício, este não poderá 
ser concedido, “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 PRINC´PIO 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 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                     4



Processo nº. 0000392-08.2011.815.0471

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 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, nova súmula será editada, 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 apenas se dará quando 
existir expressa previsão legal e local neste sentido.

Na hipótese em liça, não se vislumbra a existência de 
norma local regulamentadora para concessão do adicional de insalubridade 
aos agentes comunitários.
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2ª APELAÇÃO: Município de Aroeiras.

A boa técnica de decidir impõe que o relator analise os 
requisitos de admissibilidade recursal antes da análise do mérito 
propriamente dito.

No caso em tela, verificando-se detidamente os autos, 
concluímos que a presente Apelação Cível não merece ser conhecida. 
Falta-lhe o requisito extrínseco da tempestividade. De fato, sua 
interposição foi extemporânea, impondo-se a sua inadmissibilidade.

De acordo com o art. 508 do Código de Processo Civil, 
“na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso 
especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o 
prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias”. 

Entretanto, como a parte apelante é o Município de 
Aroeiras, esse prazo é computado em dobro, nos termos do art. 188 do 
CPC:

Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o 
prazo para contestar e em dobro para recorrer 
quando a parte  for a Fazenda Pública ou o 
Ministério Público.

Com efeito, verifica-se que o segundo apelante foi 
devidamente intimado da sentença, através de mandado entregue por 
oficial de justiça, no dia 28.08.2012, data da juntada aos autos do 
mandado devidamente cumprido (conforme documento de fls. 171v). 
Como estabelece o art. 184, caput e §2º, do Diploma Processual Civil, que 
disciplina a regra para contagem dos prazos processuais, o dia do início do 
prazo para interposição do recurso apelatório iniciou-se no dia 
29.08.2012.

“Art. 184. Salvo disposição em contrário, 
computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do 
começo e incluindo o do vencimento.
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§2º. Os prazos somente começam a correr do 
primeiro dia útil após a intimação (art. 240 e 
parágrafo único)”

A interposição do presente recurso de apelação, cujo 
prazo fatal se deu no dia 27.09.2012, ocorreu tão somente, no dia 
07.11.2012 (fls. 78), portanto, em prazo excedente em mais de um mês 
ao disposto no art. 508 c/c art. 188, ambos do CPC.

Ademais, é cediço que o recurso deveria ser interposto 
até o último minuto, do último dia, do prazo recursal de 30(trinta) dias. A 
propósito, é essa a lição da doutrina, no escólio de Nelson Nery Júnior:

“6. Termo final.  O dies ad quem do prazo 
ocorre no “último minuto da hora final do 
expediente  forense do dia de seu término” 
(Moniz de Aragão, Coment. , n. 121, p. 114). 
Ocorrido em dia não útil (sábado, domingo ou 
feriado), prorroga-se para o primeiro dia útil 
imediato.”  (In: Código de Processo Civil 
Comentado e legislação Extravagante, p. 449)

Ora, uma vez intempestivo, temos que a apelação é 
inadmissível. Nesse sentido:

“A intempestividade é matéria de ordem 
pública, declarável de ofício pelo Tribunal” 
(RSTJ 34/456)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO  À PRIMEIRA 
APELAÇÃO, conforme o disposto no art. 557 do CPC, por encontrar-se a 
decisão vergastada em perfeita harmonia com a jurisprudência 
consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça. NÃO 
CONHEÇO DA SEGUNDA APELAÇÃO, diante da ausência do requisito de 
admissibilidade relativo à tempestividade.
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Publique-se e intime-me.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
       Juíza Convocada 

AL
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