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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  GARI.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE
DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. INEXIS-
TÊNCIA.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  CER-
CEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICA-
ÇÃO  ANALÓGICA  COM  NORMAS  FEDERAIS.  IM-
POSSIBILIDADE.  AUTONOMIA MUNICIPAL.  SÚMU-
LA 42 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
PARAÍBA.  APLICAÇÃO  DO ART.  932,  IV,  “A”,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  DESPROVIMENTO
DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- Não há cerceamento de defesa quando o magistrado
decide a lide antecipadamente, com base em entendi-
mento sumulado do respectivo Tribunal, dispensando a
realização de perícia, eis que irrelevante para o julga-
mento da lide.

- O pagamento do adicional de insalubridade aos agen-
tes comunitários de saúde submetidos ao vínculo ju-
rídico-administrativo,  depende de lei  regulamentadora
do ente ao qual pertencer. (Súmula nº 42 do TJPB)

-  “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



Apelação Cível n.º 0142089-66.2013.815.0141

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.(TJPB,  AC  n.º  0142079-
22.2013.815.0141,  Rel.:  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz
Convocado para substituir  o Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  4.ª  Câmara  Especializada  Cível,  D.J.:  07  de junho de
2016)”

 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edilânia Silva de Freitas Guedes

desafiando sentença (fls. 145/149) lançada nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança de

Adicional de Insalubridade” movida contra o Município de Brejo dos Santos/PB.

Na sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido formulado na exor-

dial, haja vista a inexistência de previsão em lei municipal quanto ao tipo de atividade ou

ao grau que deva ser considerado como insalubre.

Irresignada, recorreu a promovente(fls. 152/158) arguindo cerceamento  de

defesa, uma vez que o juiz ter julgado improcedente o pedido, negando a realização de

perícia técnica e fundamentando a decisão na necessidade de lei municipal regulamenta-

dora.

Alega que a própria lei municipal é clara ao prever que, em caso de omissão

pelo legislador municipal, a legislação federal regerá a matéria em debate.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 161.
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É o relatório.  

DECIDO

A sentença não merece reforma.

A questão versa sobre o direito de servidor público municipal, ocupante do

cargo de gari, de receber adicional de insalubridade.

Inicialmente, a apelante aduz que houve cerceamento de defesa eis que o

magistrado julgou improcedente o pedido sem dar oportunidade de produção de prova pe-

ricial requerida na inicial.

Contudo, tal tese não merece ser acolhida, uma vez que o próprio magistra-

do reconheceu que a autora, em decorrência do cargo, exerce contato com objetos poten-

cialmente capazes de expô-la a risco de contaminação. 

Vejamos trecho da sentença recorrida, cujo teor adoto como razões de deci-

dir:

“Há nos autos informações de que o promovente, em decorrência
do cargo que exerce, tem efetivo contato permanente com objetos
potencialmente capazes de expô-lo a risco de contaminação.
Neste aspecto, há de se reconhecer que a atividade por eles de-
senvolvida é presumidamente  de caráter  insalubre,  nos moldes
previstos pelo anexo 14, da Norma Regulamentadora n.º 15 do
Ministério do Trabalho.
Contudo, recentemente, tendo em vista a divergência de decisões
sobre a concessão de adicional de insalubridade aos agentes co-
munitários de saúde, a Comissão de Divulgação e Jurisprudência
do Tribunal de Justiça da Paraíba encaminhou o Incidente de Uni-
formização  de  Jurisprudência  tomabado  sob  o  n.º  2000622-
03.2013.815.0000 ao Plenário desta Corte de Justiça.
Na sessão de julgamento, restou consignado que, com o advento
da Emenda Constitucional n.º 19/98, o artigo 39, §3.º, da Consti-
tuição Federal, não obstante tenha deixado de fazer menção ao
inciso XXIII, do artigo 7.º, do mesmo diploma legal, não afastou o
direito dos servidores públicos sujeitos ao vínculo jurídico-admi-
nistrativo ao adicional por atividades penosas, insalubres ou peri-
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gosas, desde que exista Lei Ordinária da instituição ao qual per-
tençam e conforme estabeleça.
Dessa maneira, o Tribunal Pleno, por maioria absoluta, entendeu
que, em estando a Administração Pública adstrita ao princípio da
legalidade previsto no art. 37, caput, da constituição Federal, não
pode se afastar da regra constitucional acima citada, sob pena de
praticar ato inválido, razão pela qual a percepção de adicional de
insalubridade pelos agentes comunitários de saúde depende de
lei  local  regulamentadora,  que assegure expressamente  àquela
categoria o direito ao seu recebimento e, via de consequência,
editou a Súmula 42 que assim dispõe:
“O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comuni-
tários de saúde submetidos ao vinculo jurídico administrativo, de-
pende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
No caso dos autos, não obstante seja o autor GARI, aplica-se por
analogia o teor da Súmula acima citada, levando-se em conside-
ração inclusive o fato de que tem contato com agentes químicos e
biológicos, capazes de expô-lo a risco de contaminação.
Nesse ínterim, os artigos 78,III, e 84, caput, do Estatuto do Servi-
dor Público Municipal, prevê a gratificação de insalubridade, veja-
mos:

Artigo  78  –  Constituem  gratificações  adicionais  dos  servidores
municipais:
(…)
III- adicional pelo exercício de atividades em condições penosas,
insalubres, perigosas ou com risco de vida; 
Art. 84 – Os servidores que executem atividades penosas, insalu-
bres ou 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 defini-
das em lei própria, ou na falta desta, pela lei que ampara o traba-
lhador urbano e rural.
O que importa, na hipótese dos autos, é que não há, no município
demandado, a existência de lei própria regulamentando o adicio-
nal de insalubridade para a categoria.
Entretanto,  há de se notar que tal  previsão é feita apenas latu
sensu, porquanto os preceptivos legais mencionados não estabe-
lecem  quais  atividades  devam  ser  consideradas  insalubres  ou
seus respectivos percentuais, não podendo considerar o anexo 14
da NR como lei regulamentadora do adicional de insalubridade,
pois, como dito alhures, a referida norma apenas atesta de forma
presumida ser a atividade desempenhada pelo promovente insa-
lubre.
Como não há previsibilidade em lei municipal quanto ao tipo de
atividade ou ao grau que deva ser considerado como insalubre,
em tese, a pretensão autoral deve ser afastada.” (fls. 146/148)

O Ministério Público também comunga desse entendimento, in verbis:

“Com relação  aos servidores  públicos,  sob regime jurídico  que
lhes é próprio, a concessão de direitos a que eventualmente fa-
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çam jus requer previsão legal específica, presentes os requisitos
da prévia e suficiente dotação orçamentária, bem como da autori-
zação específica na lei de diretrizes orçamentárias.
Por isso, quanto ao pagamento de adicional de insalubridade, é
certo que a administração pública deve se pautar no princípio da
legalidade inserto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
(…)
De tal sorte, o adicional de insalubridade deixou de ser garantia
consititucional expressa aos servidores públicos e passou para o
âmbito de regulamentação pelos entes federados, mediante legis-
lação própria.
(…)
Assim,  aos servidores públicos  só serão devidas as vantagens
previstas em lei, pelo que o adicional de insalubridade só poderá
ser  efetivamente  recebido  desde que haja  lei  municipal  regula-
mentando a matéria.” (fls. 168-verso/169)

Nosso Egrégio Tribunal, analisando caso idêntico ao ora em debate, enten-

deu pela impossibilidade de analogia com normas jurídico-administrativas ou com lei de

outro ente federado, para fins de concessão do adicional de insalubridade. Vejamos:

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.(TJPB,  AC  n.º  0142079-
22.2013.815.0141,  Rel.:  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz
Convocado para substituir  o Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  4.ª  Câmara  Especializada  Cível,  D.J.:  07  de junho de
2016)
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Por  essas  razões,  nos  termos  do  art.  932,  IV,  “a”,  do  Código  de

Processo Civil, nego provimento à súplica apelatória.

P.I.

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

Des. José Ricardo Porto 
    Relator

J07/J04
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