
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACORDÃO
Apelação Cível nº 0018787-41.2009.815.0011
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Luciano Braz da Costa
Advogado : Belino Luis de Araújo
Apelado : Município de Campina Grande
Procuradora : Érika Gomes de Nóbrega Fragoso

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ADICIONAL  DE  DIFERENÇA  DE
INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA
AMBIENTAL.  ATIVIDADE  DESEMPENHADA
SUJEITA AO CONTATO DIRETO COM AGENTES
INSALUBRES.  PREVISÃO  EM  LEI  MUNICIPAL.
RECONHECIMENTO  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
NO  PATAMAR  DE  20%  EM  MARÇO  DE  2006.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA  DIFERENÇA
RETROATIVA ENTRE O GRAU MÉDIO E O GRAU
MÍNIMO.  POSSIBILIDADE.  TRABALHO
EXERCIDO  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES
INSALUBRES  DURANTE  TODO  O  PERÍODO
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LABORADO.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Havendo previsão legal e sendo reconhecido pela
Administração  Pública  o  direito  do  servidor  em
perceber adicional de insalubridade em grau médio,
no  patamar  de  20%,  a  partir  de  março  de  2006,
possível  o  pagamento  do  retroativo  da  diferença
entre  os  graus  médio  e  mínimo,  haja  vista  o
promovente  ter  laborado  nas  mesmas  condições
insalubres desde sua nomeação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Luciano  Braz  da  Costa ajuizou  Reclamação
Trabalhista, em face do  Município de Campina Grande, afirmando ser integrante
do quadro efetivo de Agente de Vigilância Ambiental  daquela Edilidade, no qual
ingressou mediante processo seletivo simplificado, exercendo suas funções desde o
ano  de  2004,  com  anotações  na  CTPS  em  1º  de  julho  de  2004,  sendo,  portanto,
efetivado no regime estatutário em fevereiro de 2008. Ocorre,  contudo, que desde
2004,  recebe  o  adicional  de  insalubridade no percentual  de  10% (dez  por  cento),
passando a receber 20%(vinte por cento), após termo de ajuste de conduta firmado
entre àquele Município e o Ministério Público do Trabalho, motivo pelo qual requer a
diferença suprimida pela edilidade, de julho de 2004 a março de 2006, uma vez que a
prescrição quinquenal teria atingido os valores relativos a períodos anteriores.

Apelação Cível nº 0018787-41.2009.815.0011                                                                                                                                                                          2



Tendo sido declarada a incompetência da Justiça do
Trabalho, fls. 109/115, os autos aportaram na Comarca de Campina Grande, onde foi
determinada  a  emenda  à  inicial,  fl.  122,  para  a  devida  adaptação  da  presenta
demanda ao rito ordinário e adequação dos pedidos ao regime jurídico estatutário.

O  Município  de  Campina  Grande ofertou
contestação, fls. 127/132, verberando, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do
pedido e a prefacial de prescrição. No mérito, rechaçou as assertivas do promovente,
sob o argumento de não ter este provado a alegada prestação de serviço em período
anterior à anotação em sua CTPS, nem a classificação do grau de insalubridade que
esteva  submetida  no  período  descrito  na  inicial,  ou  seja,  não  comprovou  o  fato
constitutivo do seu direito. 

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  a
pretensão disposta na exordial, fls. 185/190, nos moldes do art. 269, I, do Código de
Processo Civil.

O  demandante  manejou  APELAÇÃO,  fls.  193/199,
aduzindo, em resumo, que há plena legislação local prevendo o adimplemento de
adicional de insalubridade, logo, o pagamento do seu retroativo é medida que se
impõe, pugnando, assim, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  Edilidade,  de
acordo com a certidão de fl. 202.

Este Sodalício, por meio do acórdão de fls. 217/224,
declarou  a  incompetência  da  Justiça  Comum  Estadual  para  apreciar  a  matéria
decorrente de vínculo celetista,  referente a período anterior à norma de transição
para o regime estatutário, suscitando o conflito negativo de competência perante o
Superior Tribunal de Justiça, o qual às fls. 232/233, declarou competente esta Corte de
Justiça, determinando a remessa dos autos a este Tribunal, a fim de ser analisada a
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matéria discutida nas razões recursais.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  importante  consignar  que  o  Luciano
Braz da Costa, como dito acima, foi contrato pelo Município de Campina Grande,
no ano de 2004, para prestar serviço como Agente de Vigilância Ambiental, o que
lhe assegurava o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 10%
(dez por cento). Deveras, depois de quatro anos, foi nomeado para o cargo efetivo de
Agente  de  Combate  à  Endemias,  em  razão  de  ter  sido  aprovado  em  processo
seletivo, passando, portanto, a receber o adicional de insalubridade no grau médio,
equivalente a quantia de 20% (vinte por cento) do seu vencimento.

Registre-se,  de  logo,  ser  incontroverso  que  o
recorrente exercia função de Agente de Vigilância Ambiental, desde 01/07/2004, fato
este, confirmado pelo documento de fl. 11.

No  caso,  em  tela,  observa-se  que  o  adicional  de
insalubridade foi instituído pela Lei nº 2.378/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos
de Campina Grande), senão vejamos:

Art.  76.  Os  servidores  que  trabalham  com
habitualidade  em  locais  insalubres  ou  em  contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.

Por  sua  vez,  o  Decreto  nº  3.389/2009,  norma
municipal  regulamentadora  do  referido  adicional,  em  seu  art.  4º,  assegura  o
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recebimento  do  adicional,  em  comento,  ao  servidor  no  exercício  de  função  em
condições  insalubres,  acima  dos  limites  de  tolerância  aprovada  pela  comissão
competente,  a  ser  concedido  em graus  mínimo,  médio  e  máximo,  estabelecendo,
ainda,  o  art.  6º,  a  formação  de  uma  comissão  interna,  pela  Secretaria  de
Administração, no intuito de emitir parecer técnico neste sentido,verbis. 

Art.  4º.  Ao  servidor  no  exercício  da  função  em
condições insalubres, acima dos limites de tolerância
aprovada pela Comissão competente,  assegura-se a
percepção de adicional de 10% (dez por cento), 20%
(vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) sobre o
salário mínimo municipal,  segundo se classifiquem
nos  graus  mínimo,  médio  e  máximo,
respectivamente.
(…)
Art.  6°.  Em  instrumento  próprio,  a  Secretaria  de
Administração  –  SAD  deverá  constituir  Comissão
Interna para análise  dos pedidos de insalubridade,
periculosidade e atividade penosa, com a finalidade
de  constar  “in  loco”  as  atividades  exercidas  pelos
servidores,  emitindo  parecer  técnico  quanto  às
condições de trabalho.
Parágrafo único – A SAD definirá o funcionamento e
a  formação  da  Comissão  Interna,  que  deverá  ser
presidida  obrigatoriamente  por  um Engenheiro  ou
Médico do Trabalho.

Com  efeito,  o  art.  4º,  do  Decreto  Municipal
supracitado define os patamares de 10%, 20% e 40%, conforme os graus mínimo,
médio  e  máximo,  respectivamente,  no  entanto,  observo  do  laudo  pericial  de
insalubridade acostado às fls. 23/25, ao definir o grau de insalubridade dos Agentes
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de Vigilância Ambiental do Município de Campina Grande, entendeu ser de grau
médio, prevalecendo, portanto, o percentual devido de 20% (vinte por cento). 

Desta  feita,  desde  sua  nomeação,  o  promovente
sempre laborou nas mesmas condições insalubres, isto é, não houve modificação no
trabalho exercido, e a Administração reconheceu como grau de insalubridade, o grau
médio,  aplicando  o  percentual  de  20%,  portanto,  não  existe  razão  para  não  ser
percebida  a  diferença  entre  os  percentuais  aplicados,  inclusive,  nesse  sentido,  há
julgados desta Corte de Justiça:
 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
PREVISÃO  LEGAL.  AGENTE  DE  LIMPEZA
URBANA  (GARI).  PAGAMENTO  EM
PERCENTUAL  DE  10%  (DEZ  POR  CENTO),  A
PARTIR  DA  DATA  DA  NOMEAÇÃO  ATÉ  O
PERÍODO  EM  QUE  O  AUTOR  PASSOU  A
PERCEBER A VERBA. PROVIMENTO PARCIAL.
Ante a existência de previsão legal, o autor faz jus ao
recebimento  do  adicional  de  insalubridade  no
período  retroativo,  mas  deve  ser  observado  o
percentual que já é pago pela administração pública,
qual seja,  10% (dez por cento) sobre o vencimento.
(...).  (TJPB;  Rec.  061.2010.000378-1/001;  Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 15/04/2013; Pág. 15) - negritei.

E,
 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança de
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diferença de adicional de insalubridade. Preliminar.
Rejeição.  Diferença  entre  grau  mínimo  e  médio.
Pagamento retroativo. Possibilidade. Desprovimento.
Tendo sido reconhecido pela administração pública
o  direito  da  servidora  em  receber  adicional  de
insalubridade em grau médio, a contar de maio de
2009, possível o pagamento retroativo da diferença
entre  os  graus  médio e  mínimo,  já  que o serviço
prestado  sempre  foi  o  mesmo, respeitada  a
prescrição quinquenal. Visto, relatado e discutido o
presente procedimento referente à apelação cível n. º
001.2009.025125-5/001, em que figuram como partes
Maria  José Virgilio  Alves  e  município  de Campina
Grande.  (TJPB;  AC 001.2009.025125-5/001;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
10/12/2010; Pág. 15) - destaquei.

Também, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  PRELIMINAR.  REJEIÇÃO.
DIFERENÇA ENTRE  GRAU  MÍNIMO  E  MÉDIO.
PAGAMENTO  RETROATIVO.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. -  Tendo sido reconhecido pela
Administração Pública o direito dos servidores em
receber adicional de insalubridade em grau médio, a
contar  de  maio  de  2009,  tanto  da  primeira
promovente quanto dos demais autores,  possível o
pagamento  retroativo  da  diferença  entre  os  graus
médio e mínimo, já que o serviço prestado sempre
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foi  o  mesmo,  respeitada  a  prescrição  quinquenal.
(Processo:  00120090236827001.  Decisão:  Acórdãos.
Relator:  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE  Órgão  Julgador:  2  CAMARA
CIVEL Data do Julgamento: 27/09/2011).

A natureza do trabalho desenvolvido pelos Agentes
de Vigilância Ambiental é compatível com o grau médio de insalubridade, ou seja, no
percentual  de  20%,  consoante  reconhecimento  da  própria  Administração  Pública,
quando,  a  partir  de  março  de  2006,  retroativo  a  fevereiro  de  2006,  conforme  se
constata à fl. 26, deferiu o pagamento em tal porcentagem.

Assim sendo, tem direito, o demandante, de perceber
o retroativo concernente à diferença entre julho de 2004 a janeiro de 2006, tendo em
vista que em março de 2006 foi pago o percentual correto, retroativo a fevereiro de
2006,  como  dito  acima,  haja  vista  sempre  ter  laborado  nas  mesmas  condições
insalubres, durante todo o lapso temporal.

Por  essas  considerações,  imperioso  a  reforma,  em
parte, do decisum a quo, ao tempo em que  inverto o ônus sucumbenciais, condenando
o Município de Campina Grande em honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (hum
mil reais), nos moldes do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
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Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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