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REMESSA NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA 
FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 490 
DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

-  De  acordo  com  a  Súmula  490  do  STJ,  a   dispensa  de 
reexame necessário,  quando o valor  da condenação ou do 
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, 
não se aplica a sentenças ilíquidas.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
COBRANÇA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM 
SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  LEI 
MUNICIPAL N°  82/2011.  VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE.   ENTENDIMENTO  SUMULADO  DO 
TJPB.   EXISTÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL 
REGULAMENTADORA  CONDICIONANDO  A  PROVA 
PERICIAL.  LAUDO  EMITIDO  POR  PERITO 
RECONHECENDO  A INSALUBRIDADE  DA ATIVIDADE 
EXERCIDA.  CONCESSÃO.   IMPLANTAÇÃO  DEVIDA 
APÓS  A  ENTRADA  EM  VIGOR  DA  NORMA. 
PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.

-  A Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da 
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legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei 
autoriza. 

- A egrégia Corte do Tribunal de Justiça da Paraíba sumulou 
o  entendimento  de  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.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  de  ofício  conhecer  da 
remessa oficial e, no mérito, dar provimento ao apelo e à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Sousa contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, nos 
autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Alexandre Gomes Ramalho.

De início, é relevante mencionar que a presente demanda foi 
originalmente  intentada  na  Justiça  do  Trabalho,  tendo  o  Tribunal  Regional  do 
Trabalho  da  13ª  Região,  no  Recurso  Ordinário  do  processo  tombado sob o  nº 
0030400-61.2009.5.13.0012, declarado a incompetência da Justiça Especializada (fls. 
141/145) e remetido os autos para esta Justiça Comum.

Recebida a ação na Justiça Ordinária, o juiz primevo, às fls. 
192/199, julgou procedente o pedido para determinar que a edilidade implantasse 
o valor relativo ao adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o valor 
do salário mínimo vigente, em folha de pagamento do autor, e, em consequência, 
determinou  que fosse efetuado o pagamento correspondente ao referido adicional 
em relação ao período não atingido pela prescrição, com os acréscimos de juros de 
mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Condenou o Município aos honorários sucumbenciais, estes 
fixados no importe de 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, às fls. 201/209, o apelante sustenta 
a ausência de norma que regulamente o pagamento do adicional de insalubridade.

Apelação Cível e Remessa Necessária Nº 0001847-17.2011.815.0371             2



Afirma que “a Administração Pública deve obedecer, em todos os  
atos  que  a  cercam,  ao  princípio  da  legalidade.  (…)  A lei,  portanto,  é  pressuposto  de  
validade para os atos da Administração, que não pode agir sem previsão legal. Destarte,  
todos  os  agente  públicos  devem  ser  instrumentos  de  fiel  realização  das  atividades  
normativas.”

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e 
julgar improcedente o pedido autoral. Em caso de entendimento diverso, pugna 
que  o  pagamento  do  adicional  seja  determinado  a  partir  da  edição  da  Lei 
Complementar nº 082/2011.

Contrarrazões, às fls. 213/217, pela manutenção do decisum de 
primeiro grau.

Cota ministerial, às fls. 223/226, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma 
vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Municipal.  

  Vejamos o que diz a Súmula nº. 490 do STJ:
 

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do 
direito  controvertido  for  inferior  a  sessenta  salários  mínimos,  não  se 
aplica a sentenças ilíquidas.”

Nesse sentido:

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO 
RETIDA.  CONTESTAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  COMPROVAÇÃO  DO 
ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE FICHA FINANCEIRA, E, 
DE  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS. 
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES QUE 
REPISAM AS ALEGAÇÕES CONTESTATÓRIAS. CON- TRARRAZÕES 
PROPONDO  A  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  PELOS  SEUS 
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO 
DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE 
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JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA 
EQUIVOCADA.  MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA.  SANEAMENTO 
DA  OMISSÃO  E  REAJUSTAMENTO  DO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO. 
PROVIMENTO  PARCIAL.  (...)  3.  “a  dispensa  de  reexame  necessário, 
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Súmula nº 
490/stj.  4.  A fixação  dos  juros  de  mora  é  matéria  de  ordem  pública, 
devendo  ser  fixados  de  ofício,  quando  necessário,  pelo  judiciário.  5. 
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 
efetivo  prejuízo”.  Súmula  nº  43/stj.  (TJPB;  RNec-AC  0000994-
87.2013.815.0031; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014)

Por tais razões, de ofício, conheço da remessa necessária.

Recurso voluntário

O  ponto  controvertido  do  presente  apelo  cinge-se  à 
possibilidade de implantação do adicional de insalubridade no contracheque do 
servidor que exerce a atividade de agente de vigilância ambiental.

Compulsando os autos, verifico que o apelado foi contratado 
precariamente em 2005, e não em 2003, como pontificou na exordial,  conforme 
atesta a ficha financeira individual (fl. 09). Em 2007, foi nomeado  para assumir o 
cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde pelo Prefeito Constitucional 
do Município de Sousa, de acordo com a Portaria PMS/GP nº 481/2007,

O servidor, a fim de sustentar seu direito ao recebimento do 
adicional  de  insalubridade,  alega  exercer  a  função  que  o  expõe  a  agentes 
insalubres.

Pois bem.
 

É consabido que a Administração Pública deve obedecer, em 
todos os seus atos, ao princípio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles, in 
Direito  Administrativo  Brasileiro,  Malheiros  Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o  
administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às  
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato  
inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,  conforme o caso.  A  
eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.”

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao 
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adicional  de  insalubridade  e  sua  classificação  somente  será  viável  mediante 
reconhecimento pela própria Administração.

Vejamos algumas decisões deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA  EM  ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, FÉRIAS 
E SALÁRIO FAMÍLIA. DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS  APELATÓRIOS.  O  Exercício  da  função  de  agente 
comunitário através de contrato temporário não exonera o Município do 
pagamento de verbas salariais, tais como terço de férias e 13º salário. A 
verba pleiteada pelo autor possui caráter alimentar, motivo pelo qual a 
posse ilegítima, sem base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, 
pode e deve ser repelida. É condição para recebimento do adicional  de 
insalubridade pelo  servidor,  que tal  direito esteja  regulamentado na 
forma  da  lei.  (TJPB;  AC  075.2011.000233-6/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB  
11/09/2012; Pág. 8) 

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal  que possibilite a 
concessão do benefício. Inovação recursal. Preclusão. Fixação em salário 
mínimo.  (TJPB; AGInt 025.2011.002026-7/001; Primeira Câmara Cível; Rel.  
Des. José Ricardo Porto; DJPB 27/02/2012)

Nesse diapasão, precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.  SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO 
DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  BORJA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO.  Atividades  de 
agente  comunitário  de  saúde  não  se  enquadram  em  nenhuma  das 
hipóteses  elencadas  na  Lei  Municipal  nº  2.496/97.  Princípio  da 
legalidade.  Precedentes.  Competência  da  justiça  comum  estadual. 
Negaram  provimento  ao  recurso  de  apelação.  Unânime.  (TJRS;  AC 
130501-18.2012.8.21.7000;  São  Borja;  Quarta  Câmara  Cível;  Relª  Desª 
Agathe Elsa Schmidt da Silva; Julg. 31/10/2012; DJERS 09/11/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 
AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE  LEGISLAÇÃO 
REGULAMENTADORA.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  19/98. 
PREVISÃO  NA  LEI  MUNICIPAL  1131/99.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS 
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ACERCA  DO  CONTATO  DOS  AGRAVANTES  COM  AGENTES 
INSALUBRES.  INCENTIVO  FINANCEIRO.  INEXISTÊNCIA  DE 
OBRIGATORIEDADE DE REPASSE DIRETO AOS AGENTES. RECURSO 
NÃO  PROVIDO.  A  Emenda  Constitucional  nº  19/98  condiciona  o 
pagamento  de  adicional  de  insalubridade  a  servidores  públicos  à 
existência de legislação municipal. No entanto, em que pese à existência 
de Lei regulamentadora, inexistem nos autos sequer indícios de que os 
agravantes estejam expostos a agentes insalubres de maneira a justificar o 
pagamento do adicional. Assim, inexiste a prova inequívoca a emprestar 
a  verossimilhança  necessária  às  alegações  dos  recorrentes.  No  que 
concerne ao incentivo financeiro, pela leitura da Portaria Normativa nº 
3178/2010  do  Ministério  da  Saúde,  não  nos  é  dado  presumir  que  o 
repasse  deva ser  pago diretamente  ao  Agente  Comunitário  de  Saúde. 
(TJMG;  AGIN  1.0395.12.000174-2/001;  Rel.  Des.  Armando  Freire;  Julg. 
07/08/2012; DJEMG 16/08/2012) 

A lei,  portanto, é pressuposto de validade para os atos da 
Administração, que não pode agir sem previsão legal.

À  luz  desse  entendimento,  importante  destacar  que  esta 
Egrégia  Corte,  por  meio  do  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n. 
2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do  Exmo.  Des.  José  Ricardo  Porto, 
uniformizou seu entendimento no sentido de que, à procedência de tal pretensão 
autoral, é imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, 
à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de 
saúde.

Para tanto, editou-se a seguinte súmula:

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.

Trasladando-se tal raciocínio ao caso dos autos, evidencia-se 
a possibilidade de condenação da Municipalidade à implantação e pagamento do 
adicional de insalubridade ao servidor litigante,  notadamente porque, existe lei 
regulamentadora do adicional de insalubridade, qual seja, a Lei Complementar n° 
082/2011.

Entretanto,  o  art.  5º  do  referido  diploma  legal  é  clara  ao 
dispor  que  a  caracterização  e  a  classificação  da  insalubridade  será  processada 
através  de  perícias  e  laudos  técnicos  de  inspeção  efetuado  por  médico  ou 
engenheiro do trabalho. Vejamos:

art. 5º: A caracterização e a classificação de penosidade, periculosidade e 
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insalubridade serão processadas através de perícias e laudos técnicos de 
inspeção efetuados por Médico ou Engenheiro do Trabalho, na forma do 
Parágrafo único do art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 002/94.

Parágrafo  único.  As  atividades  e  operações  penosas,  perigosas  e 
insalubres  no  Município  de  Sousa  são  aquelas  definidas  nas  normas 
reguladoras nº 15 e 16 do Ministério do Trabalho.

No caso em debate, existe um Laudo Pericial, às fls. 38/43, 
emitido pelo perito Paulo Roberto Lucena Morais, o qual foi nomeado nos autos 
pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sousa.

O  perito  concluiu  que  as  atividades  desenvolvidas  pelo 
autor/apelado detinham características insalubres, nos seguintes termos:

“a)  De  acordo  com as  disposições  constantes  na  Portaria  3.214/78,  do 
MTE, em sua Norma Regulamentadora NR 15, Anexo 13, conclui o perito 
que  as  atividades  desenvolvidas  pelo  autor  são  caracterizadas  como 
insalubres em grau médio (20%);
b) De acordo com as disposições constantes na Portaria 3.214/78, do MTE, 
em sua Norma Regulamentadora NR 15, Anexo 14, conclui o perito que 
as  atividades  desenvolvidas  pelo  autor  são  caracterizadas  como 
insalubres em grau máximo (40%).
Observação:  Considerando  graus  distintos  de  insalubridade  e  não 
cumulatividade do adicional, fica caracterizada a insalubridade em grau 
máximo.” (sic)

Forte  em  tais  razões,  resta  caracterizado  o  direito  à 
implantação e pagamento do adicional de insalubridade ao agente de vigilância 
em saúde em litígio, porquanto existente previsão, em lei específica do Município 
de Sousa, atinente à percepção da verba de insalubridade.

No  entanto,  impende  ressaltar  que  este  direito  tornou-se 
devido  tão  somente  após  a  entrada  em  vigor  da  legislação  complementar 
supracitada, ocorrida em 31 de agosto de 2011, e não de todo o lapso temporal 
laborado,  como  determinou a  decisão  a  quo,  razão  pela  qual  urge  reformar  a 
sentença.

No que diz respeito à correção e aos juros de mora, o órgão 
judicial monocrático estabeleceu da seguinte forma:

“Com os acréscimos de juros de mora de 0,5% ao mês (art. 1º F da Lei 
9.494/97 e correção monetária pelo INPC, a partir da citação (art. 219 do 
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CPC)” sic

No que diz respeito à situação fática, em relação ao termo 
inicial dos índices de correção, a decisão hostilizada  está em harmonia  com a 
dogmática  jurídica,  devendo  ser estabelecido  o  índice  dos  juros  e  correção 
monetária nos termos da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, alteradora do art. 1º F da lei 
9.494/97.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO 
E À REMESSA OFICIAL, para excluir a condenação da edilidade  ao pagamento 
do adicional de insalubridade anterior ao dia 31 de agosto de 2011, data da edição 
da Lei Complementar n° 82, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de  setembro  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides, e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o  Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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