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A C Ó R D Ã O
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Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva
Agravado    : Município de Monteiro
Advogado : Miguel Rodrigues da Silva

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GARI.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA DE  LEI
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  E  EM
CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  A  APELAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

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

Ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição  legal
municipal assegurando à determinada categoria profissional
a percepção do adicional de insalubridade, não há como se
determinar o seu pagamento.
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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, por maioria, em negar provimento ao agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  Interno  nos  autos  da  Apelação  Cível
interposta  por  Márcia  Ranyele  de  Almeida,  objetivando a  reforma da  decisão
monocrática (fls. 87/92), que negou seguimento ao recurso.

A apelação combatia a sentença  proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Monteiro, fls. 60/63 que, nos autos da Ação de cobrança de
adicional de insalubridade ajuizada pela agravante, julgou improcedente o pedido
inicial,  por entender  que,  embora a  atividade de  gari  seja  presumidamente de
caráter  insalubre,  a  legislação  do  Município  de  Monteiro  “não  estabelece  quais
atividades devam ser consideradas insalubres ou seus respectivos percentuais.”

Em decisão monocrática (fls. 81/86), esta relatoria entendeu
que:

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

“Ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição  legal  municipal
assegurando à determinada categoria profissional a  percepção do adicional  de
insalubridade, não há como se determinar o seu pagamento.” (sic)

 Nas  razões  recursais,  fls.  95/98,  o  agravante  defende que
“não  fora  retirado  o  direito  dos  servidores  públicos  em  perceber  os  adicionais  de
insalubridade,  pelo  contrário,  o  legislador  constitucional  outorgou  a  competência
legislativa para os entes federados.” (sic)  

Sustenta  que  “a  lei  municipal  não  limita  ao  pagamento  do
adicional requerido à regulamentação posterior, mas garante o pagamento pelo simples fato
de o servidor estar em situação de risco à saúde.” (sic)   
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Alega que “somente no que tange ao percentual a ser aplicado é
que se requer a aplicação analógica da NR-15 do MTE  e das demais normas federais que
seguem.” (sic)

Requer a reconsideração da decisão e, na inocorrência desta,
que o Agravo Interno seja recebido pela Egrégia Terceira Câmara, a fim de ser
julgado procedente o pleito de insalubridade.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

Primordialmente,  ressalto  que  esta  relatoria  negou
seguimento  à  apelação,  por  flagrante  desentendimento  à  Jurisprudência
dominante deste egrégio Tribunal.

Extrai-se dos autos que Márcia Ranyele de Almeida, no dia
01.07.2008,  foi  nomeada  para  o  cargo  de  Agente  de  Limpeza  Urbana  e
Conservação,  de  forma  efetiva,  no  Município  de  Monteiro,  consoante  portaria
acostada à fl.10. 

Neste  cenário,  ajuizou  a  presente  ação,  objetivando   a
implantação, em seu contracheque, do adicional de insalubridade, em razão do
cargo que ocupa.

O juízo  a  quo julgou improcedente o pedido por  entender
que,  embora  a  atividade  de  gari  seja  presumidamente  de  caráter  insalubre,  a
legislação  do  Município  de  Monteiro  “não  estabelece  quais  atividades  devam  ser
consideradas insalubres ou seus respectivos percentuais.” .

É contra esta decisão que a autora/apelante se insurge.

De início, ressalto que é desnecessária a realização de perícia,
porquanto  o  resultado,  in  casu,  em  nada  influenciaria  na  percepção  desse
benefício.  
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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.” 

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

Analisando os autos, percebe-se que, apesar da  demandante
exercer  a  função  de  Gari,  não  há  lei  municipal  regulamentando  o  grau  de
insalubridade para percepção do percentual do adicional reclamado.

Assim,  o  fato  de  o  município  não  pagar  o  adicional  de
insalubridade ao demandante, não infringe nenhuma norma legal, não gerando,
por conseguinte, nenhum direito de recebimento do referido adicional.

Quanto  à  possibilidade  de  utilização  da  normatização
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo XIV da
Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela  remuneratória
requerida  (adicional  de  insalubridade),  tal  situação  só  é  cabível  quando  a  lei
específica autorizar a aplicação por analogia da norma regulamentadora, que  in
casu é inexistente.

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

Vejamos algumas decisões deste egrégio Tribunal de Justiça: 

PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA COM CAUSA DE PEDIR
DIVERSA. REJEIÇÃO. - Não há que se falar em ofensa à coisa julgada
quando a proposição de nova ação envolvendo as mesmas partes possui
causa  de  pedir  diversa  da  que  primeiramente  transitou  em  julgado.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO Nº 0000334-50.2010.815.0241           4



AUXILIAR  DE  LIMPEZA  URBANA.  MUNICÍPIO  DE  MONTEIRO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  LOCAL
REGULAMENTANDO A REFERIDA PARCELA. VINCULAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO DA SÚPLICA. - 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  anterior
disposição  legal  municipal  acerca  da  percepção  do  adicional  de
insalubridade, não há como se determinar o seu pagamento retroativo.
Precedentes  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016067420138150241, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 24-02-
2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARI. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO.  VINCULAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  RECURSO  MANISFESTAMENTE
IMPROCEDENTE  E  EM  CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA
DESTE  EGRÉGIO  TRIBUNAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557  DO
CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  A  Administração  Pública  está
vinculada ao princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só pode
fazer  o  que  a  lei  autoriza.  Ausente  a  comprovação  da  existência  de
disposição  legal  municipal  assegurando  à  determinada  categoria
profissional a percepção do adicional de insalubridade, não há como se
determinar o seu pagamento.  ¿O relator negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. (Art. 557,
CPC)  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003345020108150241,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.  MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-09-2014) 

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA  REGULAMENTANDO  OS
CRITÉRIOS PARA SUA CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. ART.
7º,  XXIII,  DA  CF.  DISPOSITIVO  DE  EFICÁCIA  CONTIDA.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  Na  ausência  de  lei  que
especifique  as  atividades  insalubres  e  indique  quais  os  critérios
incidentes a cada uma das hipóteses de trabalho penoso, o adicional de
insalubridade não pode ser concedido ao servidor público, visto que
este apenas faz jus às verbas previstas na lei do ente federativo, por
força  do Princípio  da Legalidade que rege a Administração Pública,
previsto  no  caput  do  art.  art.  37,  da  Constituição  Federal. (TJPB  -
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ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019159520138150241, 4ª Câmara
Especializada Cível,  Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA , j. em 16-12-2014) 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FEITO JULGADO
IMPROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE.  PRELIMINAR.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E  AMPLA DEFESA.  INEXISTÊNCIA
DE PROVA PARA AFERIR A INSALUBRIDADE NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO DE GARI. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
ANÁLISE  POSTERGADA.  MÉRITO.  SERVIDORA  MUNICIPAL.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE
REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI  MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE  FEDERATIVO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. - Inobstante haja, no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal,
e no art.  83, § 9º, XI, da Lei Municipal nº 514/2005, previsão legal de
direito à percepção do adicional de insalubridade, referidas normas são
de  eficácia  limitada,  significa  dizer,  necessitam  de  regulamentação
específica  estabelecendo  quais  são  as  atividades  insalubres  e  os
percentuais  correspondentes  aos  valores  devidos.  -  O  Município  de
Aroeiras, como ente federado, possui liberdade e autonomia, no âmbito
de sua  competência,  para  estabelecer  e  regulamentar  direitos  a  seus
servidores municipais,  diante  do princípio federativo,  insculpido no
art. 18, da Carta Magna, pelo que, diante da ausência de lei específica
regulamentando  o  percebimento  do  adicional  de  insalubridade,  em
obediência ao princípio da legalidade, impossível a concessão de tal
verba aos servidores municipais. - O (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº  00003646920138150471,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO  MARTINHO  DA NOBREGA COUTINHO  ,  j.  em  18-12-
2014) 

 
Diante  de  todo  o  exposto,  em face  da  ausência  de  norma

regulamentadora fixando o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade
a  determinadas  atividades,  não  há  como  prosperar  o  pedido  da  autora  ao
pagamento deste benefício.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como voto.
 
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada

Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  no dia  16 de abril  de 2015,  conforme
certidão  de  julgamento  de  fl.  103,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
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Benevides.  Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes (relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, juiz convocado para composição de quórum.   

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de abril de 2015.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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