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ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DO 
MUNICÍPIO  PROMOVIDO. SENTENÇA QUE 
CONDENA AO  PAGAMENTO DE  ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE  NO  PERCENTUAL  DE  20% 
DESDE FEVEREIRO DE 2007. NECESSIDADE DE 
LEI  LOCAL  REGULAMENTANDO  A  MATÉRIA. 
MATÉRIA SUMULADA PELO TJPB.  CORREÇÃO 
DA  DECISÃO  RECORRIDA.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO E DA REMESSA. 

-  No Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
nº  2000622-03.2013.815.0000,  o  Plenário  do 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu 
que “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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  PROVER  A  APELAÇÃO  e  a  REMESSA,  nos 
termos do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 512.

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária, e de Apelação Cível 

interposta pelo Município de Bonito de Santa Fé contra decisão proferida pelo 

Juiz de fls. 443/446  que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por 

Josimário  Cley  dos  Santos, julgou parcialmente procedente o pedido, 
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condenando  o Município  ao pagamento  de  adicional  de  insalubridade  no 

percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  da  remuneração,  devido  a  partir  de 

fevereiro de 2007.

Nas razões do recurso de fls. 449/478, o Município Apelante 

alega  que  o  adicional  de  insalubridade  somente  é  aplicável  à  situação  do 

recorrido se houver Lei  Municipal  defindo expresamente que a atividade do 

cargo de agente comunitário de saúde é insalubre. 

Contrarrazões às fls. 483/491.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 498/504, 

opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Antes da análise do presente recurso, cumpre esclarecer a 

questão do duplo grau de jurisdição, considerando o teor do art. 475 do CPC. É 

que, se a condenação envolver a Fazenda Pública, a dicção do referido artigo 

impõe o reexame necessário como condição de validade e cautela para a 

sujeição da pessoa jurídica de direito público a ônus imposto por decisão do 

Poder Judiciário. 

É  fácil verificar que a condenação se amolda às hipóteses do 

art. 475 do CPC. O citado artigo reza: “está sujeito ao duplo grau de jurisdição, 

não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença: I- 

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público;”.

Logo, no caso em testilha, é extreme de dúvidas que o feito 

está sujeito, também, ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Assim, entendo que o julgamento também deve ser apreciado 

sob a ótica não somente de Apelação, mas também, de Remessa Necessária. 
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No mérito, o Autor,  ora  Apelado, alega que labora para o 

Município de Bonito de Santa Fé  desde 05 de maio  de 2003, requerendo a 

condenação do Promovido ao pagamento de verbas referentes ao adicional de 

insalubridade em grau médio (20%), indenização compensatória, face ao não 

cadastramento do servidor no PIS/PASEP, 13º salário e férias mais 1/3. 

Não  houve  recurso  voluntário  do  Autor,  mas  somente  do 

Município. Assim, em razão do princípio non reformatio in pejus, bem como do 

princípio tantum devolutum, quantum apellatum, passo a analisar se é devido o 

adicional de insalubridade pela Edilidade, no período a que foi condenado o 

Apelante, deixando de apreciar as demais verbas postuladas na inicial. 

Nessa senda, imperioso ressaltar que a matéria já foi dirimida 

no  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-

03.2013.815.0000,  no  qual  o  Plenário  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado da 

Paraíba decidiu que “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”.

Dessa forma, apesar de ainda não ter sido lavrada a respectiva 

Súmula sobre o tema, inegável que o TJPB pacificou  a questão.

“In casu”, não restou comprovada a existência de Lei Específica 

e, portanto, não há previsão, nem definição dos graus e dos percentuais que 

permitam  a  concessão  do  Adicional  de  Insalubridade  ao  Recorrido, 

desobrigando o Município do pagamento.

Desse  modo,  PROVEJO  A  APELAÇÃO  E  A  REMESSA 
NECESSÁRIA, reformando a sentença de 1º grau  para julgar improcedente, 

também, o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, mantendo os 

demais termos da sentença.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
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Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
Relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Exmo.  Senhor  Desembargador  Leandro  dos 
Santos), os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto 
e Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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