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EMENTA: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BREJO DOS
SANTOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTADORA.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO DA
AUTORA. INSUFICIÊNCIA  DA  PREVISÃO  DA  LEI  COMPLEMENTAR
MUNICIPAL  N.º  001/2009  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO  ADICIONAL
PRETENDIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANALOGIA  COM  NORMAS
JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS  OU  COM  LEI  DE  OUTRO  ENTE
FEDERADO.  AUTONOMIA  MUNICIPAL.  SÚMULA  N.º  42  DO  TJPB.
DESPROVIMENTO.

1. O adicional de insalubridade só é devido a agente público submetido a vínculo
estatutário ou temporário se houver previsão em lei específica do respectivo ente
federado,  sendo  descabida  a  analogia  com  normas  celetistas  ou  jurídico-
administrativas  de  ente  federado  diverso,  em  respeito  à  autonomia  municipal.
Inteligência da Súmula n.º 42 deste Tribunal de Justiça.

2.  A  Lei  Complementar  Municipal  n.º  001/2009,  que  dispõe  sobre  o  Regime
Jurídico dos Servidores do Município de Brejo dos Santos, condiciona o pagamento
do adicional de insalubridade a regulamentação em lei específica, ainda inexistente.

3. Apelação conhecida e desprovida.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000333-69.2013.815.0141,  em que  figuram como  Apelante  Euzinete
Ferreira de Sá e o Município de Brejo dos Santos.

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

VOTO.

Euzinete Ferreira de Sá interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, f. 168/170, nos autos da Ação de
Cobrança por ela ajuizada em face do Município de Brejo dos Santos, que julgou
improcedente  o  pedido  de  implantação  e  pagamento  retroativo  do  adicional  de
insalubridade,  ao  fundamento  de  que  não  há  legislação  municipal  específica
regulamentando a concessão do adicional pleiteado, condenando-a ao pagamento das



custas  e  honorários  advocatícios  fixados no percentual  de 10% sobre o valor  da
causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, f. 174/183, a Apelante alegou que exerce suas funções em
condições  insalubres,  e  sustentou  que  seu  direito  não  pode  ser  prejudicado  pela
omissão legislativa, devendo a lacuna ser preenchida, segundo seus argumentos, por
meio da analogia, aplicando-se a Constituição da República, a Consolidação das Leis
do Trabalho, pelo que requereu a reforma da Sentença para que o pedido seja julgado
procedente.

Intimado, f. 185, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se infere
da Certidão de f. 186.

Desnecessária a  intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Autora,  ora  Apelante,  é  servidora  pública  do  Município  de  Brejo  dos
Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, f. 21/28.

Nos termos da Súmula n.º 42, deste Tribunal,  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.

Embora  haja  expressa  referência,  no  texto  da  súmula,  aos  agentes
comunitários de saúde, o pagamento do adicional de insalubridade aos auxiliares de
serviços gerais, pela mesma razão, também depende de lei específica.

A Lei Complementar Municipal n.º 001/2009, que dispõe sobre o Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Brejo dos Santos, prevê, nos arts.
78, III, e 84 a 85, f. 41/43, o adicional de insalubridade, todavia, embora estabeleça
os percentuais devidos conforme o grau da insalubridade1, condiciona a definição
das atividades consideradas insalubres a regulamentação em lei específica2-3.

1 Art. 85. O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção
de um adicional respectivamente de trinta, vinte e dez por cento, segundo a classificação nos graus
máximos, médios e mínimos.

2 Art. 84. Os servidores que executam atividades penosas, insalubres, perigosas ou com risco de vida
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo. § 1.º As atividades penosas, insalubres ou
perigosas serão definidas em lei própria, ou na falta desta, pela lei que ampara o trabalhador urbano
e rural.

3 APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. AGENTE DE
COMBATE  À  ENDEMIAS.  PERCEBIMENTO  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI  MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE  FEDERATIVO.  ENTENDIMENTO
SEDIMENTANDO  NO  ÂMBITO  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  SEGUIMENTO  NEGADO.  […]  O  Município  de  Brejo  dos  Santos,  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



A Apelante restringiu seus argumentos às supostas condições insalubres  a
que  está  submetida  no  exercício  de  suas  funções,  fato  insuficiente,  consoante
entendimento sumulado, para concessão da pretendida gratificação, sendo incabível,
por outro lado, a aplicação analógica de normas celetistas ou jurídico-administrativas
de  ente  federado  diverso,  em  respeito  à  autonomia  municipal,  o  que  impõe  a
manutenção da Sentença.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

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

tal  verba  aos  servidores  municipais.  […]  (TJPB,  APL  0001396-03.2011.815.0141,  Rel.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, DJPB 19/08/2015).


