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ADVOGADOS:  Hildemar  Guedes  Maciel  (OAB/PB nº  3.135)  e  Bruna  Regina  de  Andrade
Cabral Gomes (OAB/PB nº 21.404).

EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
PEDRAS DE FOGO/PB. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  SÚMULA  Nº  42  DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PREVISÃO  DO  ADICIONAL  NA  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº
82/2011 (REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). CATEGORIA
REGIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL Nº
026/2007.  DIPLOMA  LEGAL QUE VEDA  A PERCEPÇÃO  DE QUALQUER
VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES
DAQUELA  LOCALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
ADICIONAL  AOS  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O adicional de insalubridade só é devido a servidor público submetido a vínculo
estatutário  ou  temporário  se  houver  previsão  em  lei  específica  editada  pelo
respectivo ente federado, não podendo retroagir a data anterior àquela em que entrou
em vigor a lei regulamentadora. Inteligência da Súmula nº 42 deste Tribunal.

2.  Inexistindo previsão específica  na legislação municipal  acerca  da extensão do
adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde, incabível a
concessão da respectiva verba.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º 0006444-40.2013.815.0571,  em  que  figuram  como  Apelantes  Maria
Aparecida  Henrique  da  Silva,  Cláudia  Maria  da  Silva  Lima  e  Doricélia  Maria
Porciano, e como Apelado Município de Pedras de Fogo.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o
voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO

Maria Aparecida Henrique da Silva,  Cláudia Maria da Silva  Lima e
Doricélia Maria Porciano interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo, f. 81/82v, nos autos da Ação de
Cobrança por elas ajuizada em face daquele Município, que julgou improcedente o
pedido de implantação do Adicional de Insalubridade em grau médio no percentual



de 20% sobre os vencimentos e de condenação ao pagamento dos valores pretéritos,
ao fundamento de que não há Lei Municipal regulando a concessão da referida verba
aos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  condenando-as  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  dos  honorários  advocatícios  arbitrados  na  quantia  de  R$ 1.000,00,
suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária concedida.

Em suas razões,  f.  85/93, alegaram que o art.  129, da Lei Complementar
Municipal nº 08/2000, regulamenta o pagamento do Adicional de Insalubridade aos
servidores locais, estando inclusas como insalubre as atividades desempenhada pelos
Agentes Comunitários de Saúde, pelo que requereram o provimento do Apelo para
que seja reformada a Sentença e julgado procedente o pedido constante da Exordial.

Intimado, o Município Apelado apresentou Contrarrazões, f. 97/99, aduzindo
que  a  Lei  Complementar  Municipal  nº  026/2007  veda  a  percepção  de  qualquer
vantagem  pecuniária  prevista  em  outro  normativo  municipal  pelos  Agentes
Comunitários de Saúde, pugnando, ao final, pelo desprovimento da Apelação.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Nos termos da Súmula n.º  42, deste Tribunal de Justiça,  o pagamento do
adicional de insalubridade a agentes comunitários de saúde submetidos ao regime
jurídico-administrativo  depende  de  lei  regulamentadora  do  ente  ao  qual  estão
vinculados.

A jurisprudência pátria dominante fixou o entendimento de que a aplicação
analógica de normas editadas por outros Entes Federados, relativas ao funcionalismo
público respectivo, fere o princípio constitucional da autonomia administrativa, e que
os servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo (estatutário e temporário)
não são alcançados pelas normas celetistas, e vice-versa1.

1 ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRINCÍPIO
FEDERATIVO. AUTONOMIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS.
INAPLICABILIDADE DAS LEIS  FEDERAIS 1.234/50 E 7.394/85 E DO DECRETO 92.790/86.
1. Os servidores públicos estaduais estão submetidos ao regime jurídico próprio de seus estados, em
virtude da repartição de competências  constitucionais,  que em respeito  ao princípio federativo,
instituído pelo artigo 18 da Constituição Federal,  confere autonomia política e administrativa a
todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde
que observados os preceitos constitucionais. Diante disso, infere-se que cada ente federado pode
organizar  seu serviço público, instituindo regime jurídico que irá reger  suas relações com seus
servidores. 2. As normas insertas nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto 92.790/86,
não se aplicam ao recorrente, pois as matérias referentes às férias e ao adicional de insalubridade
encontram-se disciplinadas, no Estado de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e pelo
Decreto 4.069/93.  3.   Como servidor  público  estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto próprio do Estado ao qual pertence, não havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal
ou abusivo por parte da autoridade apontada como coatora, bem como em direito líquido e certo a
ser amparado. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento (STJ, RMS 12.967/GO, Rel. Ministro
Vasco  Della  Giustina  (Desembargador  convocado  do  TJ/RS),  Sexta  Turma,  julgado  em
06/09/2011, DJe 26/09/2011).



A  Lei  Complementar  Municipal  n.º  8/2000,  que  disciplina  o  Regime
Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de  Pedras  de  Fogo,  f.  23/27,
estabelece, no art. 129,  caput, que são consideradas insalubres aquelas atividades
que exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, e, no parágrafo único, fixa
os  percentuais  devidos,  conforme  o  grau  da  insalubridade,  remetendo  aos  atos
normativos do Ministério do Trabalho a disciplina dos limites de tolerância2.

Ao contrário  do que entendeu o Juízo,  há previsão legal  do pretendido
adicional  de  insalubridade  no  âmbito  do  Município  de  Pedras  de  Fogo,  com a
aplicação  das  normas  administrativas  do  Ministério  do  Trabalho,  ante  sua
incorporação pelo supramencionado texto legal.

Ocorre que as Autoras foram contratadas, em caráter definitivo e sob regime
estatutário, como Agentes Comunitárias de Saúde pelo Município de Pedras de Fogo
em 8 de maio de 2008, f. 11, f. 16 e f. 21, sob a égide da Lei Municipal nº 026/2007,
que regulamenta, naquela localidade, o cargo de Agente Comunitário de Saúde e
que, em seu art. 1º, veda a percepção de qualquer gratificação estatutária prevista na
legislação municipal3.

A vedação prevista na legislação específica acabou por fulminar o direito das
Autoras, que, embora sejam servidoras municipais regidas pelo Regime Estatutário,
não  possuem direito  ao  recebimento  do  adicional  de  insalubridade,  eis  que  não

APELAÇÃO  CÍVEL.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOSÉ  DO  OURO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Inexistente a previsão legal, em
lei municipal, do pretendido adicional, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, por se
tratar  de  questão unicamente de  direito.  A Administração  Pública está  adstrita  ao  princípio da
legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a lei determina, nos termos do art. 37, da CF.
Quanto ao adicional de insalubridade, há previsão no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal. A
determinação, contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, não é
diretamente aplicável aos servidores públicos, DEPENDENDO DE REGULAMENTAÇÃO PELO
PODER  EXECUTIVO  DO  ENTE  PÚBLICO  EM  QUE  INSERIDA  A  REALIDADE  SOB
ANÁLISE,  competindo  a  este  dispor  acerca  do  regime  de  trabalho  e  remuneração  dos  seus
servidores, pois a matéria é de interesse próprio. A Lei Municipal nº 1601/2002 limita-se a prever,
em seu artigo 72, quais vantagens, além dos vencimentos, poderão ser pagas aos servidores, não
prevendo o pagamento do pretendido adicional. Inexistente a previsão legal, em lei municipal, do
pretendido adicional, não se pode condenar o demandado ao pagamento dos referidos valores, sob
pena de ferimento ao princípio da legalidade. APELO DESPROVIDO (TJRS, Apelação Cível n.º
70052412475, Quarta Câmara Cível, Rel. José Luiz Reis de Azambuja, julgado em 27/02/2013,
Diário da Justiça do dia 11/03/2013).

2 Art.  129.  Serão  consideradas  atividades  ou  operações  insalubres  aquelas  que,  por  sua  natureza,
condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

3 Art. 1º. Ficam criadas no Município de Pedras de Fogo/PB as atividades de Agente Comunitário de
Saúde e de Agente de Combate às Endemias, passando a reger-se no âmbito municipal pelo disposto
nesta  Lei  e  se  submetem,  no  âmbito  deste  município,  ao  regime  estatutário  previsto  na  Lei
Complementar Municipal  nº 08/2000, ou naquela que lhe vier a suceder,  vedada a percepção de
qualquer gratificação estattutária prevista na legislação municipal, e que observarão o quantitativo e
os padrões de vencimento estabelecidos no anexo I desta Lei.



conferido aos Agentes Comunitários de Saúde.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  nego-lhe  provimento,  mantendo  a
Sentença, embora por fundamento diverso.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


