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AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
À APELAÇÃO  CÍVEL AVIADA PELA AUTORA - AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  - ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  - MUNICÍPIO DE  ALAGOA GRANDE -
INEXISTÊNCIA  DE  LEI  LOCAL  ESPECÍFICA
REGULAMENTADORA  - IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO  JUDICIAL  DO  DIREITO
PERSEGUIDO - DICÇÃO DA SÚMULA 42 DESTA CORTE
– APELO  EM  CONFRONTO  COM  A JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA -
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA  -
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Nos  termos  da  Súmula  42  do  TJPB,  “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.”

Restando incontroversa a ausência de Lei local específica a
regulamentar o  pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade
aos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde do
Município  de Alagoa Grande, deve ser mantida a sentença
de  improcedência  do  referido  pleito,  sendo  inviável  a
aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15 do
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  por  não  se  tratar  lei
editada pelo ente ao qual se encontra vinculada a servidora
pública.     

Não há razão para se modificar a decisão monocrática que
nega seguimento ao apelo, nos termos do art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  quando  o  recurso  se encontra
manifestamente em confronto com súmula e jurisprudência
dominante desta Corte de Justiça e de Tribunal Superior.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo Interno interposto por  Iris Roberta Pessoa
da Silva em face da decisão monocrática que negou seguimento à apelação
cível por  ela interposta  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo de  Direito  da
Comarca de  Alagoa Grande nos autos da  Ação de Cobrança ajuizada  pela
agravante em face daquele Município.

Na sentença vergastada, a magistrada a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando o promovido a pagar “os valores
referentes  aos  décimos  terceiros  e  às  férias  não  gozadas  acrescidas  de
adicional de 1/3 relativos aos 05 últimos anos anteriores ao ajuizamento da
ação, devidamente corrigidas desde a data do vencimento, pelo índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº.
9.494/97.Restam indeferidas as verbas referentes a adicional de insalubridade,
FGTS, PIS e anotação na CTPS” (fl. 335).

No  seu  Recurso  Apelatório  (fls.   345/356),  a  recorrente
argumentou que,  “no  presente  caso,  existe  norma  municipal  garantindo  o
direito ao adicional de insalubridade, o que falta é a mera regulamentação de
em que percentual  será paga tal  rubrica.  Assim,  somente no que tange ao
percentual a ser aplicado requer a apelante a aplicação analógica da NR 15 do
MTE” (fl. 348).

Asseverou, ainda, que o promovido não comprovou a inscrição
e/ou recolhimento do PIS/PASEP desde a admissão da autora (ano de 1999),
sendo devida indenização compensatória pelo não cadastramento. 

Por tais motivos, pugnou a apelante pelo provimento do recurso a
fim de que seja concedido o adicional de insalubridade e a indenização pelo
não cadastramento no PIS/PASEP. 

A decisão monocrática recorrida manteve a sentença  incólume,
negando seguimento ao recurso da autora.

Em razões recursais  do agravo interno,  a recorrente  manifesta
inconformismo apenas sobre o adicional de insalubridade, asseverando que o
município não pode se furtar de garantir o pagamento desses adicionais sob a
alegação de que o pagamento não pode ser realizado ante a falta de norma
disciplinadora da matéria, pois  “no caso em comento, o art. 161 do Estatuto
dos Servidores Municipais de Alagoa Grande/PB, garante o referido adicional.”
(fl. 385-verso).
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Assevera  que  a  norma  municipal  não  limita  o  pagamento  do
adicional  de  insalubridade  à  regulamentação  posterior,  mas  sim  garante  o
direito pelo simples fato de o servidor estar  em situação de risco à saúde.
Assim, defende 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 citadas.

Para fins de prequestionamento,  requer  manifestação  expressa
sobre o art. 7º, VIII, XXII e XXIII, art. 170, caput, todos da CF/88; arts. 4º e 5º
da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro; arts. 140 do NCPC.

Ao  final,  requereu  o  juízo  de  retratação  e,  caso  não  seja
reconsiderada a decisão agravada, pugnou pela submissão do feito à Câmara
Cível, dando-se provimento agravo para reconhecer o direito ao pagamento do
adicional de insalubridade.

VOTO

Embora  o  agravo  interno  confira  ao  relator  a  faculdade  de  se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

A fim  de  evitar  desnecessária  tautologia, transcrevo  abaixo o
capítulo  da  decisão  objeto  do  recurso,  ratificando-o  nesta  oportunidade  e
submetendo-o ao crivo deste órgão colegiado:

Embora vários dos benefícios trabalhistas previstos no art.
7º  da  CF,  sejam  assegurados  a  todos  os  trabalhadores
(públicos e privados), independentemente do regime jurídico
regulador  de  seu  cargo,  como,  por  exemplo,  o  décimo
terceiro  salário;  o  terço  de  férias,  o  repouso  semanal
remunerado, dentre outros;  por outro lado, algumas das
garantias  previstas  nesse  mesmo  dispositivo  (art.  7º,
CF) são inerentes, apenas, aos trabalhadores celetistas,
não  podendo  ser  estendidas  aos  servidores  públicos
estatutários,  antes  da  edição  de  lei  específica  que
preveja sua concessão para o respectivo cargo.

O dispositivo que faz essa diferenciação - ao especificar os
benefícios  devidos  aos  servidores  ocupantes  de  cargos
públicos - é o art. 39, §3º, da própria Constituição Federal, in
verbis:

CF/88.Art. 39. Omissis
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.
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Da leitura do artigo, verifica-se que somente os direitos
previstos naqueles incisos taxativamente elencados (IV,
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX) é  que  são  automaticamente  estendidos  aos
ocupantes de cargos públicos, ficando a concessão dos
benefícios dos demais incisos do art. 7º na dependência
de lei específica que os institua, consoante previsão da
parte final do mesmo dispositivo.  

Especialmente  quanto  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade, não é possível o deferimento do direito,
porquanto não há na localidade norma regulamentadora
assegurando o direito à categoria, de modo que não é
possível  considerar  tão  somente  o  Estatuto  dos
Servidores Públicos do Município de Alagoa Grande (lei
municipal nº 244/69) como diploma legal autorizador da
implantação de tal benefício. 

A  Súmula  42,  editada  por  força  do  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-
03.2013.8.15.0000, dispõe:    

S 42/TJPB. 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.

A  sobredita  súmula  firmou  o  entendimento  de  que  o
pagamento  do  adicional  de  insalubridade  depende  da
edição de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer o
servidor público.

Ademais,  cabe  transcrever  trecho  do  voto  condutor  do
Incidente de Uniformização, ao mencionar que “recebimento
do  mencionado  adicional  pelos  servidores  sujeitos  ao
vínculo jurídico-administrativo, depende da existência de Lei
Ordinária  da  instituição  ao  qual  pertençam  e  conforme
estabeleça.  Assim,  a  percepção  da  referida  verba  pelos
agentes  comunitários  de  saúde  depende  de  lei  local
regulamentadora,  assegurando  expressamente  àquela
categoria o direito ao seu recebimento.”1  

Noutro giro, não há que se falar em aplicação analógica
da  Norma  Regulamentadora  15  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego, afastando-se a incidência dos arts.
4º e 5º da LINDB e arts. 126 e 127 do CPC, porquanto, na
seara administrativa, prevalece a irradiação do princípio
da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), de modo que a
Administração Pública tem sua atuação adstrita ao que
a Lei determina. 

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20006220320138150000, Tribunal Pleno, Relator Des. José Ricardo
Porto , j. em 24-03-2014.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti



Agravo Interno nº 0000256-65.2014.815.0031

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça não destoa:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL,  13º  SALÁRIO,  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  INDENIZAÇÃO  PELO  NAO
CADASTRAMENTO  NO  PIS/PASEP.  SENTENÇA  QUE
JULGOU  PARCIALMENTE  PROCENTE  O  PEDIDO.
APELO DO MUNICIPIO. PAGAMENTO EFETUADO DO 13º
SALARIO,  FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
PARCIAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. APELO DA
AUTORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APLICAÇÃO
DA  SÚMULA  42  DO  TJPB.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
CADASTRAMENTO  NO  PIS.  INOCORRENCIA.
INSCRIÇÃO  COMPROVADA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO  DA  AUTORA  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO DO MUNICÍPIO. 1. O adicional de insalubridade
só é devido a servidor submetido a vínculo estatutário
ou  funcional-administrativo  específico  se  houver
expressa  previsão  em  norma  legal  editada  pelo  ente
federado  envolvido.  Inteligência  da  Sumula  42  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba.  2.  O  décimo  terceiro
salário,  as  férias  e  o  seu  adicional,  nos  termos  da
Constituição Federal, é direito do servidor e a prova do
adimplemento dessas verbas é ônus do Ente federado,
nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026212920138150031,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 28-07-2015)

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  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00019159520138150241,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 16-12-2014.)
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AGRAVO  INTERNO  -  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEI LOCAL ABORDANDO OS
CRITÉRIOS  E  ATIVIDADES  PARA  O  RECEBIMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  NA  ÉPOCA  PLEITEADA  PELA  PARTE  -
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE  -  MANUTENÇÃO  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
- 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.(...).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00027707820128150251,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j.
em 25-11-2014)   

Registro,  a  título  de  complemento,  que  os  artigos  cujo
prequestionamento foi requerido neste recurso tiveram sua análise no bojo da
decisão agravada, acima transcrita, na medida exata de sua importância para o
deslinde da controvérsia, tanto os dispositivos de índole constitucional quanto
as normas infraconstitucionais (federais e municipais).

Sobre  o  art.  140 do  CPC/2015,  cuja  manifestação também foi
requerida pelo recorrente, o que se veda ao juiz é o non liquet, isto é, deixar de
decidir sob o pretexto de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. No
caso dos autos, está posta a decisão judicial, interpretando o regime jurídico
municipal a que é submetida a autora para se afirmar que a ausência de  lei
regulamentadora impede a concessão do direito ao recebimento do adicional
de insalubridade. Nesse sentido, não se encontra descumprido o teor do art.
140 do CPC/2015, pois, ainda que desfavorável ao agravante, houve a entrega
da prestação jurisdicional. 

Assim, considerando que os argumentos da agravante não foram
capazes de modificar a conclusão do decisum agravado quanto ao adicional de
insalubridade, subsiste incólume o entendimento  já esposado,  no sentido da
ausência de direito ao pagamento respectivo.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
       RELATORA
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