
ESTADO DA PARAÍBA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0005323-13.2010.815.0011  –  2ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: Maria do Socorro Barbosa e Outras
ADVOGADO: Elíbia Afonso de Sousa
APELADO: Município de Campina Grande, representado por sua Procuradora,
Dra. Érika Gomes da Nóbrega Fragoso

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –
AÇÃO  ORDINÁRIA  –  AGENTE  COMUNITÁRIO
DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
REEQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DO GRAU
MÍNIMO  (10%)  PARA  O  MÉDIO  (20%)  –
PAGAMENTO DA  DIFERENÇA  COM RELAÇÃO
AO PERÍODO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
–  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DO  DESEMPENHO
DA  ATIVIDADE  INSALUBRE  EM  GRAU  MÉDIO
QUANTO  AOS  ANOS  PLEITEADOS  –
INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  –
SUBMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –  SENTENÇA EM
CONSONÂNCIA  COM  O  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE  NESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  –  APLICAÇÃO  DO  ART.
557, CAPUT, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

 Muito  embora  a  própria  Administração  tenha
reclassificado  a  atividade  desempenhada  pelas
apelantes para o grau médio de insalubridade, não
há previsão legal criando o direito ao pagamento
da diferença desdes valores quanto ao período não
alcançado pela prescrição quinquenal.

 Ademais,  as  recorrentes  não  comprovaram  o
desempenho de atividade insalubre em grau médio
com  relação  ao  período  pretérito,  o  que  repele
ainda mais o direito pleiteado.
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 Sentença em conformidade com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, possibilitando a aplicação
do  art.  557,  caput,  do  CPC.  Negativa  de
seguimento ao apelo.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  MARIA  DO
SOCORRO BARBOSA e  OUTRAS em face  da  sentença  de  fls.  94/98,  que
julgou  improcedente  a  ação  de  cobrança ajuizada  pelas  apelantes  em
desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ora apelado, tendo em vista a
inexistência  de  previsão  legal  que  justifique  o  pagamento  da  diferença  do
adicional  de  insalubridade,  referente  aos  cinco  anos  anteriores  ao
reenquadramento da atividade de agente comunitário de saúde, que passou do
grau mínimo (10%) para o médio (20%), bem como pelo caráter transitório da
verba em questão.

Em  suas  razões  (fls.  103/114),  as  recorrentes  pugnam  pela
reforma  da  decisão  a  quo, para  que  a  demanda  seja  julgada  totalmente
procedente, reconhecendo o direito das servidoras ao pagamento dos valores
pleiteados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 120-verso.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  declarou  inexistir  interesse
público que reclame a atuação ministerial no presente feito (fls. 125/126).

É o relatório.

DECIDO

Colhe-se do caderno processual  que as apelantes são agentes
comunitárias de saúde do Município de Campina Grande e percebiam adicional
de insalubridade em grau mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) sobre
o vencimento do cargo efetivo.

Ocorre que, em maio de 2009, o ente público municipal procedeu
ao reenquadramento da referida atividade para o grau médio de insalubridade,
no percentual de 20% (vinte por cento).

Com base nisso, as servidores ajuizaram a presente ação com o
intuito de receberem o pagamento pela diferença entre os percentuais, referente
ao período pretérito, não alcançado pela prescrição quinquenal, alegando que
sempre laboraram nas mesmas condições de insalubridade.

Inobstante  a  fundamentação  disposta  nas  razões  recursais,  é
imperioso  reconhecer  que  a  sentença  de  improcedência  deve  ser  mantida,
porquanto  apresenta-se  em consonância  com o  entendimento  jurisprudencial
dominante  nesta  Corte  de  Justiça,  segundo  o  qual  inexiste  o  direito  ao
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pagamento  dos  valores  retroativos  quando  não  houver  previsão  legal  nesse
sentido.

No caso,  as recorrentes não demonstraram a existência de lei
municipal  que  garanta  aos  agentes  comunitários  de  saúde  do  Município  de
Campina Grande o pagamento da diferença entre os percentuais com relação
aos anos anteriores ao reenquadramento da atividade para o grau médio de
insalubridade.

Considerando  que  a  Administração  Pública  está  sujeita  ao
princípio da legalidade, conclui-se pela impossibilidade de concessão de direito
que carece de previsão normativa.

Ademais,  as  recorrentes  não  comprovaram  o  grau  médio  da
insalubridade  referente  à  atividade  que  desempenharam  durante  o  período
pleiteado,  o que reforça ainda mais a improcedência da presente ação,  visto
que, como bem observou o magistrado sentenciante, a verba em questão possui
natureza transitória, sendo concedida somente enquanto perdurar a situação de
insalubridade e nunca resultando em direito adquirido.

Sobre  a  matéria,  cito  precedentes  das  quadro  Câmaras  Cível
desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE
SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  PERCEPÇÃO
ANTERIOR  NO  GRAU  MÍNIMO  E  ATUAL  NO  NÍVEL
MÉDIO.  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DOS  PERÍODOS
PRETÉRITOS.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  QUE  SEMPRE  LABOROU  EM
CONDIÇÃO  INSALUTÍFERA  NO  PATAMAR
PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
NECESSÁRIA  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. A administração
pública está vinculada ao princípio da legalidade, segundo o
qual  o gestor  só pode fazer  o que a  Lei  autoriza.  Desse
modo,  inexistindo  disposição  legal  no período em que as
autoras requerem a diferença pretendida, não há como se
determinar o pagamento. Precedentes do tribunal de justiça
da  Paraíba.  a  verificação  pelo  ente  municipal  em
determinado período de tempo, de que a autora realiza
atividades  insalubres  que  justificam  o  pagamento  do
adicional respectivo em grau médio, não comprova, por
si  só,  que  estas  específicas  atividades  foram
desempenhadas  anteriormente,  e  desde  a  nomeação
das  servidoras,  o  que  impossibilita  o  pagamento
retroativo  do  adicional  neste  patamar. (TJPB.  AC  nº
001.2009.020371-0/001. Relª. Dra. Maria das graças morais
guedes,  juíza  de direito  convocada  para  substituir  a  desª
Maria  de  fátima  bezerra  cavalcanti.  J.  Em  01/03/2011).
Súmula  nº  42  do  TJPB  -  o  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
submetidos aos vínculo jurídico administrativo, depende de
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Lei  regulamentadora  de  ente  ao  qual  pertencer.  (súmula
editada  por  força  da  decisão  prolatada  nos  autos  do
incidente  de  uniformização  de  jurisprudência  nº.2000622-
03.2013.815.0000,  julgado  em  24/03/2014,  tendo  as
conclusões  do  acórdão  sido  publicadas  no  DJ  de
05/05/2014).1

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  AGRAVO
INTERNO.  Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento  à  apelação  cível.  Ação  de  cobrança. Agente
comunitário  de  saúde.  Regime  jurídico  estatutário.
Adicional de insalubridade. Percepção anterior no grau
mínimo  e  atual  no  nível  médio.  Pretensão  ao
recebimento  da  diferença  dos  períodos  pretéritos.
Ausência de previsão legal. Princípio da legalidade. Art.
37,  “caput”,  cf/88.  Impossibilidade  do  pagamento
retroativo. Precedentes  do STF e desta  corte de justiça.
Sentença  primeva  que  julgou  improcedente  a  pretensão
deduzida  na  inicial.  Acerto  na  origem.  Manutenção  da
decisão monocrática. Desprovimento. Como não havia, no
período  pleiteado,  legislação  específica  local
assegurando  aos  agentes  comunitários  de  saúde  a
percepção do adicional de insalubridade no percentual
de  20%  (vinte  por  cento),  não  há  como  albergar  a
pretensão manejada pela autora/agravante, uma vez que,
ao contrário do particular que pode realizar tudo aquilo que
não  é  proibido  pelo  ordenamento  jurídico,  deve  o
administrador  cumprir  e  realizar  tudo  aquilo  que  a  Lei
determina que seja feito.2

AGRAVO INTERNO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INGRESSO  MEDIANTE  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
POSTERIOR  TRANSMUDAÇÃO  EM  REGIME
ESTATUTÁRIO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
PERCEPÇÃO  ANTERIOR  NO GRAU  MÍNIMO  E  ATUAL
NO  NÍVEL  MÉDIO.  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DOS
PERÍODOS PRETÉRITOS.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SEMPRE LABOROU EM
CONDIÇÃO  INSALUTÍFERA  NO  PATAMAR
PRETENDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)
A  administração  pública  está  adstrita  ao  princípio  da
legalidade,  previsto  no  art.  37,  caput,  da  Constituição
Federal,  o  qual  determina  a  vinculação  das  atividades
administrativas em conformidade com a Lei. - “a gratificação
por exercício de atividade perigosa depende de previsão na
Lei local. Art. 37, ‘caput’,  da CF, sendo somente devido a
partir do momento em que for editada Lei regulamentando
as atividades insalubres ou perigosas. ” (apelação cível nº
70031366867,  quarta Câmara Cível,  tribunal  de justiça do
RS,  relator:  Alexandre  mussoi  Moreira,  julgado  em
02/12/2009).3

1 TJPB; APL 0020393-07.2009.815.0011;  Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto;
DJPB 07/11/2014; Pág. 15.

2 TJPB; Rec. 0022556-86.2011.815.0011;  Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 15/04/2014; Pág. 17.
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE  DE  VIGILÂNCIA  AMBIENTAL  DE  SAÚDE.
PRETENSÃO.  RECEBIMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  REFERENTES  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE EM NÍVEL MÉDIO COM PERCENTUAL
DE  20%.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  DUPLO  INCON-
FORMISMO. ENTRELAÇAMENTO. ANÁLISE CONJUNTA.
INSURREIÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  ATIVIDADE
DESEMPENHADA SUJEITA AO CONTATO DIRETO COM
FATORES PATOGÊNICOS.  TRABALHO EXERCIDO NAS
MESMAS CONDIÇÕES INSALUBRES DURANTE TODO O
PERÍODO  LABORADO.  RETROATIVO.  VERBA
INDEVIDA.  SUBLEVAÇÃO  DA  EDILIDADE.  AUSÊNCIA
DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. (…). MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. O direito
de os servidores municipais auferirem, a partir do ano
de  2011,  o  adicional  de  insalubridade  devido  à
exposição  constante  a  agentes  insalubres,  torna
inviável  pagamento  do  retroativo,  conquanto  a
administração  pública  deve  pautar-se  em  estrita
legalidade. (…).4

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, com amparo
no art. 557, caput, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, o que faço
de forma monocrática, nos termos do art. 557, caput, do CPC, por reconhecer
que  a  decisão  a  quo apresentam-se  em  consonância  com  a  jurisprudência
dominante neste Tribunal de Justiça. 

P.I.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR

3 TJPB; AGInt 001.2010.028744-8/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides; DJPB 08/05/2013; Pág. 14. 

4 TJPB; Ap-RN 0000998-45.2011.815.0371; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho; DJPB 05/11/2014; Pág. 29.
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