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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000531-95.2013.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Ricardo Luiz Lima – Adv. Sebastião Fernandes Botelho.

Apelado:  Município de Nazarezinho-PB, representado por sua Prefeita – 
Adv. Adélia Marques Formiga. 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA. ANÁLISE CONJUNTAMENTE COM O 
MÉRITO. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI 
MUNICIPAL REGULAMENTADORA. CONCESSÃO 
DO  BENEFÍCIO.  POSICIONAMENTO 
SUMULADO POR ESTE  COLENDO TRIBUNAL. 
PROVIMENTO DO APELO.

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 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ricardo Luiz 
Lima hostilizando sentença (fls. 27/32) do Juízo de Direito da 5ª Vara da 
Comarca  de  Sousa-PB,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  c/c 
Obrigação  de  Fazer manejada  contra  o  Município  de  Nazarezinho-PB, 
julgou improcedente o pedido contido na inicial. 
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Nas razões recursais (fls. 34/45),  o apelante suscitou, 
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prova pericial. 
No mérito, sustentou que  a  atividade  desempenhada  por  Agente 
Comunitário  de  Saúde  se  enquadra  perfeitamente  na  tipificação  de 
atividades insalubres.

Alegou ainda que a Lei Municipal n° 465/2012 prevê a 
implantação de adicional de insalubridade para as atividades insalubres, 
sendo obrigação do município submeter o servidor à perícia técnica, além 
de constituir a Junta Médica Oficial. Ao final, pugna pelo provimento do 
recurso.

Intimado,  o  apelado  apresentou  contrarrazões 
recursais (fls. 48/51) rebatendo as insurgências do recurso e pedido pela 
manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo prosseguimento do feito, mas não se manifestou quanto ao 
mérito da causa por falta de interesse público (fls. 57/60).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – Nulidade da Sentença

Inicialmente,  o  apelante  suscitou  a  preliminar  de 
nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de prova pericial.

Contudo, com fulcro art. 249, § 2º, do CPC, deixo de 
apreciar a aludida preliminar ante a possibilidade de decisão de mérito 
favorável à parte a ser beneficiada com a declaração de nulidade.

Art. 249 (…)

§ 2º. Quando puder decidir do mérito a favor 
da parte a  quem aproveite  a declaração da 
nulidade,  o  juiz  não  a  pronunciará  nem 
mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
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Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  sentença  do 
magistrado singular, que julgou improcedente o pedido contido na inicial, 
em razão da inexistência de laudo pericial certificando a insalubridade da 
atividade desenvolvida pelo recorrente.

Depreende-se  dos  autos que o  apelante é  servidor 
efetivo (fls. 10/11), ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
lotado na Secretaria de Saúde, Setor de Epidemologia, do Município de 
Nazarezinho, sendo-lhe aplicável a Lei Municipal nº 465/2012 (Estatuto do 
Servidor do Município de Nazarezinho).

Sobre  adicional  de  insalubridade,  a  legislação 
supramencionada estabelece o seguinte:

Art.  2°  O  servidor  que  desenvolva  atividades  e 
operações  envolvendo  agentes  biológicos  e 
passíveis  de  serem  considerados  insalubres 
receberão adicionais nos seguintes percentuais:

I. insalubridade  de  grau  máximo  –  40% 
(quarenta por cento) do salário mínimo vigente;

Art.  3°  São  consideradas  atividades  insalubres 
para  efeitos  de  percepção  do  adicional  previsto  
nesta  Lei,  as  abaixo  mencionadas,  classificadas 
conforme o grau:

I. Insalubridade de grau máximo:

b.  Atividades  desenvolvidas  com  perigo  de 
contaminação  por  doenças  infectocontagiosas, 
vírus  (contato  direto,  habitual  e  diário  com 
pacientes  nos  Postos  de  Saúde,  consultórios 
médicos, dentários e ambulatórios), nas atividades 
de clínica médica e odontológica,  enfermagem e 
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higienização  de  instrumentos  médicos  e 
odontológicos;

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.

Contudo,  segundo  entendimento  pacificado  neste 
Tribunal,  para  que o  servidor  faça  jus  ao  adicional  de  insalubridade  é 
necessário que haja lei local regulamentadora, estabelecendo seu alcance, 
limites e valores. Nesse sentido, confiramos a Súmula nº 42 do TJPB:

“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.

No  caso  em deslinde,  observa-se  que  o Estatuto  do 
Servidor Público Municipal (Lei  nº 465/2012), regulamentou a concessão 
do referido benefício, estabelecendo os casos abrangidos e os respectivos 
índices. Além disso, a mencionada lei especificou a insalubridade em grau 
máximo para as atividades desenvolvidas com perigo de contaminação por 
doenças infectocontagiosas, como é o caso do apelante que atua na área 
de epidemologia, o que torna dispensável a confecção de laudo pericial 
para o caso em tela. 

ISTO  POSTO, DOU PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO para reformar a decisão objurgada, no sentido de conceder 
o  adicional  de  insalubridade  ao  recorrente,  no  percentual  de  40% do 
salário mínimo vigente, a partir da vigência da Lei Municipal n° 465/2012, 
que regulamentou o referido adicional.  Ademais, condeno o apelado em 
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honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 
base no art. 20, §4º do CPC. 

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 o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

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