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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005244-63.2012.815.0011
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ronaldo Almeida da Silva
ADVOGADO: Giuseppe Fabiano do Monte Costa
APELADO: Município de Boa Vista
PROCURADOR: Franklin Carvalho de Medeiros

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  GARI.
NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL. MATÉRIA SUMULADA NESTA
CORTE.  EXISTÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO  PRÓPRIA.  VALOR  DO
ADICIONAL  ESTABELECIDO  EM  10%  DO  VENCIMENTO.
APLICAÇÃO DE PERCENTUAL A MAIOR PREVISTO NA NORMA
REGULADORA  Nº  15,  DO  MTE.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART.  557 DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  “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.” (Súmula 42 do TJPB)

-  A  Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei
autoriza.  Assim,  existindo  legislação  municipal  tratando
especificamente do adicional de insalubridade, não é possível a
aplicação  da  Norma  Regulamentadora  nº  15,  expedida  pelo
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Ministério do Trabalho e Emprego, de forma subsidiária, para se
fixar percentual a maior.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por RONALDO ALMEIDA
DA SILVA contra  sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública  de
Campina Grande (fls. 54/59), que nos autos da ação de cobrança movida
contra  o  MUNICÍPIO  DE  BOA  VISTA,  julgou  improcedente o  pedido
inicial  de  diferenças  supostamente  devidas  em  razão  do  adicional  de
insalubridade.

Em suas razões de fls. 61/66, o recorrente sustenta, com base
na Norma Regulamentadora nº 15, emanada do Ministério do Trabalho e
Emprego, que o Município de Boa Vista deve ser condenado a lhe pagar o
adicional  de  insalubridade  de  40% (quarenta  por  cento)  sobre  o  seu
salário, pois exerce a função de gari, qualificada como atividade insalubre
de grau máximo. Com isso requer a reforma da sentença e a consequente
procedência  do  pedido,  inclusive  com  o  pagamento  da  diferença  dos
últimos 05 (cinco) anos.

Contrarrazões às fls. 70/77.

No parecer de fls. 83/87, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

DECIDO.

O recorrente Ronaldo Almeida da Silva, na qualidade de gari do
Município de Boa Vista, moveu a presente ação pleiteando a diferença do
adicional  de  insalubridade  que  estaria  sendo  pago  a  menor  do  que  o
realmente devido.

No entanto, conforme bem decidiu o magistrado na sentença
ora combatida, o promovente/apelante não tem direito a essa diferença,
uma vez que a edilidade está efetuando o pagamento de acordo com a
legislação aplicável à espécie.

Com efeito,  o  Estatuto  dos  Servidores  do  Município  de  Boa
Vista, colacionado às fls. 15/22, prevê: 
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Art. 72 – Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres  ou  em  contato  permanente  com  substâncias  tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo, que será previsto em Lei ou á previsto
em Lei ou Regulamento. (sic)

Com efeito, o Município de Boa Vista, por meio do Decreto nº
045/98, de 01 de julho de 1998 (fls. 44), estabeleceu que:

Art.  1º  –  Os  servidores  do  quadro  de  pessoal  do  Município,  que
prestam serviços  em locais  insalubres  ou em contato  permanente
com substâncias tóxicas, radiativas ou com risco de vida, fazem jus a
um  adicional  sobre  o  vencimento  do  cargo,  nos  seguintes
percentuais:

a – Adicional de Insalubridade       10% (dez por cento)
b - […]

Observa-se,  portanto,  que  a  função  de  desempenhada  pelo
recorrente (Gari) autoriza o recebimento do adicional de insalubridade no
limite de 10% (dez por cento) do seu vencimento, percentual esse que o
promovente já vem recebendo, conforme o contracheque de fls. 10.

De outra  banda,  não há  que se  falar  pagamento  retroativo,
uma vez que não ficou demonstrado nos autos qualquer inadimplemento
ou pagamento a menor do que o valor previsto em lei.

A  Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei autoriza.
Assim,  diante  da  existência  de  legislação  própria  do  Município  de  Boa
Vista,  tratando  especificamente  do  adicional  de  insalubridade,  não  é
possível  a  aplicação da  Norma Regulamentadora  nº  15,  expedida  pelo
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  de  forma subsidiária,  para  se  fixar
percentual a maior.

Ademais, o Estatuto dos Servidores do Município de Boa Vista
não prevê a utilização da Norma Reguladora nº 15 como objeto para se
fixar o grau de insalubridade e o seu percentual correspondente, o que
também impossibilita sua aplicação.

Acerca do adicional de insalubridade, fora julgado neste Corte o
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-
03.2013.815.0000,  em 24 de  março  de  2014,  pelo  Tribunal  Pleno,  em
razão da divergência ocorrida nos seus Órgãos Fracionários, resultando na
edição da Súmula nº 42, com a seguinte redação:
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“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,  bem como a outros  servidores,  a
exemplo dos garis, hipótese dos autos, deve obedecer expressa previsão
de lei local neste sentido, inclusive quanto ao percentual pertinente.

Nesse sentido:

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE
BAYEUX.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  LEI  LOCAL  ASSEGURANDO  A  PERCEPÇÃO  DA
REFERIDA  PARCELA  ÀQUELA  CATEGORIA.  VINCULAÇÃO  AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM
OS  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  ALEGAÇÕES  DO
RECURSO  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O  ENTENDIMENTO
ESPOSADO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA REGIMENTAL.-  Por ocasião do julgamento do recurso
de apelação considerou-se que a Administração Pública está
vinculada ao princípio da legalidade, segundo o qual o gestor
só pode fazer o que a lei autoriza. Desse modo, ausente a
comprovação  da  existência  de  disposição  legal  municipal
assegurando  aos  Agentes  Comunitários  do  Município  de
Bayeux a percepção do adicional  de insalubridade,  não há
como  se  determinar  o  seu  pagamento.  Precedentes  do
Tribunal de Justiça da Paraíba. -  Não há como reconsiderar a
decisão agravada, máxime quando as razões invocadas não foram
suficientes  a  modificar  o  convencimento  do  julgador.  (TJPB,  1ª
Câmara Cível, Agravo Interno nº 075.2011.003849-6/001, Rel. Des.
José Ricardo Porto, DJPB 24.01.2013).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  EXISTÊNCIA  DE LEI
LOCAL. PAGAMENTO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA
QUE  DISCIPLINOU  A  MATÉRIA.  ACERTO  DA  SENTENÇA.
IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART.
557, DO CPC. DESPROVIMENTO. - “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”. (Sumula nº
42  do  TJPB)  -  Havendo  previsão  legal,  normatizando
especifica e suficientemente as situações de insalubridade no
Município  demandado,  é  devido  o  pagamento  da  referida
verba  a  partir  da  entrada  em  vigor  da  norma  que
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regulamentou a matéria. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00005518620138150371, Relator: DES LEANDRO DOS SANTOS, j.
em 17-09-2014).

Ante o exposto e considerando que a matéria já está pacificada
na  jurisprudência  desta  Corte,  nego  seguimento  ao  recurso,  nos
termos do art. 557 do CPC.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 26 de março de 2015.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora


