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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000223-34.2013.815.0541
Origem : Comarca de Pocinhos
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Município de Pocinhos
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PEDIDO
JULGADO  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DO
MUNICÍPIO  DE  POCINHOS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  COMPETÊNCIA  DA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.  INTERESSE  DO
SERVIDOR MUNICIPAL EM AFERIR O CORRETO
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  FUNÇÃO  DE TRATORISTA.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  NO
PERCENTUAL  DE  10%  (DEZ  POR  CENTO).
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  DESNECESSIDADE.
REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI
MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO
ENTE  FEDERATIVO.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.
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-  O  inadequado  repasse  da  contribuição
previdenciária descontado nos vencimentos do autor,
torna-o  legitimado  a  postular  sua  regularização
perante o Judiciário, não havendo como se acolher a
preliminar  de  ilegitimidade  ativa  suscitada  nas
razões recursais.

-  Nos  moldes  da  Lei  Municipal  específica  nº
990/2008, regulamentando a percepção do adicional
de insalubridade,  além do Termo de Compromisso
firmado,  os  autores  possuem  direito  ao  benefício
perseguido,  pois  atendidos  os  pressupostos
autorizadores  para  a  sua  concessão,  haja  vista  a
existência  de  lei  regulamentando  a  matéria,  do
respectivo  ente  federativo  para  o  qual  os
promoventes laboram, estabelecendo as atividades e
os percentuais devidos.

- Mantém-se a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos,  quando  o  magistrado,  sopesando  o
conjunto  probatório  existente  nos  autos,  julgou
procedente o pedido inicial, devendo ser negado, por
conseguinte, o inconformismo da parte apelante.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos. 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover
a apelação.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  69/76, interposta  pelo
Município de Pocinhos contra sentença, fls. 65/66, pelo Juiz de Direito da Comarca
de Pocinhos,  que,  nos  moldes  da Reclamação Trabalhista  convertida em  Ação de
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Implantação  de  Direito  c/c  Cobrança  de  Valores  Retroativos  ajuizada por
Alexsandro Salomão de Albuquerque, decidiu:

ANTE  O  EXPOSTO,  julgo  PROCEDENTE a  ação,
para  condenar  a  reclamada  MUNICÍPIO  DE
POCINHOS a pagar ao reclamante ALEXSANDRO
SALOMÃO  DE  ALBUQUERQUE,  nos  termos  da
fundamentação supra: a) ao pagamento do adicional
de  insalubridade  no  valor  de  10%  sobre  seu
vencimento  básico;  b)  ao  pagamento  retroativo
referente  ao  adicional  de  insalubridade  desde
fevereiro  de  2009,  assim  como  seus  reflexos  nos
valores retroativos das férias acrescidas de 1/3, no 13º
salário  e  também  nos  valores  da  combinação
previdenciária  junto  ao  INSS;  c)  e  ao  fornecimento
de equipamentos de segurança  para o trabalho de
risco  na  função  de  tratorista.  Todos  os  valores
deverão  ser  devidamente  atualizados  desde  o
vencimento mediante a incidência dos índices oficiais
de remuneração básica.

Em suas razões, o Município de Pocinhos suscitou a
preliminar de ilegitimidade ativa do autor ao pleitear a regularização e repasse das
contribuições previdenciárias, atribuindo atribuição ao INSS – Instituto Nacional de
Previdência  Social,  para,  no  mérito,  refutar  o  dever  de  pagar  o  adicional  de
insalubridade fixado na sentença, haja vista a ausência de perícia prevista na CLT,
para mensurar o grau de insalubridade e o respectivo adicional. Por fim, requer o
provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas pelo demandante, fls. 80/81,
pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso,  conquanto,  ao  se  expor  a  objetos
infectantes,  tem direito  ao  adicional  de  insalubridade.  Outrossim,  encontra-se em
déficit perante a autarquia previdenciária, haja vista existe o desconto sem o devido
repasse  de sua  contribuição respectiva.  Junta,  para tanto,  a  documentação de fls.
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82/83. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o  não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  visto,  tenciona  o  Município  de  Pocinhos
reformar  a  sentença  de  fls.  65/66,  pela  qual  acolheu  a  pretensão  de  Alexsandro
Salomão de Albuquerque, concernente a implantação do adicional de insalubridade
no percentual de 10% (dez por cento), além do pagamento retroativo, bem como o
recolhimento da contribuição previdenciária junto ao INSS  –  Instituto Nacional de
Previdência Social.

Inicio por rejeitar a  preliminar de ilegitimidade do
autor em requerer a contribuição previdenciária. 

Isso  porque,  tem  o  promovente  interesse  em
regularizar as contribuições previdenciárias descontadas de seus contracheques, bem
como repassar a respectiva autarquia previdenciária, comprovadamente em  déficit,
fls. 82/83, até porque, será dessa relação que usufruirá dos benefícios advindos da
Seguridade Social.

Ademais,  é  de  responsabilidade  do  Município  de
Pocinhos realizar a adequada contribuição previdenciária, senão vejamos o seguinte
precedente deste Sodalício:

 
CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
Reexame  necessário  e  apelação  cível.  Ação  de
cobrança.  Procedência  parcial.  Servidor  municipal.
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Investidura  sem  prévia  aprovação  em  concurso
público.  Contrato  por  prazo  determinado.
Renovações sucessivas. Contrato nulo. Autor que não
faz jus à percepção de férias, terço e décimo terceiro
salário. Precedente do STF julgado sob a sistemática
da repercussão geral. RE 705.140/ RS. Recolhimento
de  contribuição  previdenciária.  Desconto  nos
contracheques.  Repasse  devido.  Manutenção  da
sentença.  Desprovimento.  A contratação  por  prazo
determinado  é  uma  exceção  ao  princípio  da
acessibilidade  dos  cargos  públicos  mediante
concurso público de provas ou provas e títulos e foi
criada para satisfazer as necessidades temporárias de
excepcional  interesse  público,  situações  de
anormalidades  em  regra  incompatíveis  com  a
demora do procedimento do concurso (art. 37, IX, da
CF). As sucessivas prorrogações do contrato do autor
não se compatibilizam com a norma constitucional
que exige tempo determinado, bem como a ausência
de  especificação  da  contingência  fática  que
evidenciaria a situação de emergência da contratação
também  é  incompatível  com  a  CF.  A respeito  dos
direitos  dos  servidores  contratados  pela
Administração Pública sem observância ao art. 37, II,
da  Constituição  Federal,  o  Supremo  Tribunal
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria, decidiu que tais servidores fazem jus apenas
ao  percebimento  dos  salários  referentes  aos  dias
efetivamente trabalhados e ao depósito do FGTS. Em
relação  ao  recolhimento  do  INSS,  os  servidores
temporários  são  contribuintes  do  Regime Geral  da
Previdência  Social.  Assim,  sendo  reconhecido  os
descontos inerentes as contribuições previdenciárias
nos  contracheques  apresentados  é  dever  da
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Edilidade efetuar o recolhimento  dos  descontos  ao
órgão  previdenciário.  (TJPB;  Ap-RN  0000734-
92.2014.815.0251;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos;
DJPB 29/08/2016; Pág. 9) 

Rejeito, portanto, a preliminar.

No  mérito,  o  cerne da questão  reside em saber  se
Alexsandro  Salomão  de  Albuquerque, servidor  efetivo  que  exerce  a  função  de
Tratorista,  no  Município  de  Pocinhos, faz  jus  ao  percebimento  do  adicional  de
insalubridade, bem como o pagamento de seu retroativo.

Visando desconstituir  o  raciocínio  empreendido na
sentença,  a  edilidade  refuta  o  direito  de  auferir  adicional  de  insalubridade,  no
percentual  ordenado,  conquanto  o  servidor  não  se  submeteu  a  perícia  técnica,
exigida na CLT – Consolidação das Leis  Trabalhistas,  a  fim de avaliar o grau de
insalubridade a que se submete, e assim, determinar o percentual.

Sem razão, contudo.

Com efeito, de acordo com a documentação acostada
pelo promovente, notadamente a Portaria de nº 641/2009, referente à sua nomeação,
fls. 12/17, Alexssandro Salomão de Albuquerque é servidor estatutário da edilidade,
afastando a adoção da legislação trabalhista. 

Outrossim, denota-se a existência de Lei Municipal
nº  990/2008,  mais  precisamente,  em  seus  arts.  60  e  68,  além  de  Termo  de
Compromisso, regulamentando o percebimento do adicional de insalubridade,  no
âmbito do Município de Pocinhos aos servidores públicos:

Art.  60.  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as
seguintes gratificações e adicionais:
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(…)
III – adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas;

E,

Art.  68. 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.

Enfrentando a temática, o sentenciante asseverou à fl.
66: 

(…) No entanto, em complementação ao Estatuto do
Servidor  (Lei  Nº  990/2008)  houve  assinatura  do
termo de compromisso em Julho de 2008, pelo gestor
do município que estabeleceu  percentual de 10% de
adicional  de  insalubridade  para  funcionários  da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  bem  como  a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, como é o caso
da função do autor. Dessa forma, o autor faz jus ao
percentual  de  10%  de  adicional  de  insalubridade
sobre o salário-base desde de fevereiro de 2009. 

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE
LIMPEZA URBANA. DIFERENÇA DE ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  JÁ
REALIZADO  NO  PERCENTUAL  DE  40%.
RECONHECIMENTO  TÁCITO  DO  MUNICÍPIO.
COMPROVAÇÃO.  PRETENSÃO  DE  RECEBER
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RETROATIVAMENTE. POSSIBILIDADE A PARTIR
DA  REGULAMENTAÇÃO  DO  BENEFÍCIO.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  RECURSO. Havendo  norma
regulamentadora acerca do benefício pretendido e
no  percentual  reclamado,  bem  como  o
reconhecimento tácito do município no percentual
reclamado,  imperativo  a  condenação  do  ente  ao
pagamento da diferença pleiteada. A autora deve
receber a remuneração correspondente ao adicional
de insalubridade no grau máximo e no percentual
de  40%  (quarenta  por  cento),  desde  a  edição  do
Decreto  que  regulamentou  o  pagamento  do
adicional  de  insalubridade  no  município  de
campina grande, ou seja, junho de 2009. (TJPB; APL
0010522-45.2012.815.0011;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  João Alves da Silva;
DJPB 03/08/2015; Pág. 17) - destaquei.

E, 

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  AGENTE  DE  LIMPEZA  URBANA
(GARI).  DÉCIMOS TERCEIROS, FÉRIAS + TERÇO
CONSTITUCIONAL  E  SALÁRIOS  ATRASADOS.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS.
ÔNUS  DA  EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO
ARTIGO  333,  II,  DO  CPC.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.
QUINQUÊNIOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  PAGAMENTO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA  DE  NORMA
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REGULAMENTADORA  QUANTO  A  CARGOS  E
PERCENTUAIS DEVIDOS.  IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ARBITRAMENTO  DE
OFÍCIO.  SUCUMBÊNCIA.  AUTOR QUE  DECAIU
DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO
DA  EDILIDADE  AO  PAGAMENTO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DO  TJPB.  ART.
557  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO  OFICIAL  E  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  APELO.  (…)  A  Administração  Pública  está
vinculada  ao  princípio  da  legalidade  e,  portanto,
somente pode fazer aquilo que a lei determina, nos
termos do art. 37 da CF. Em que pese haver previsão
do  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  a
servidores públicos, o art. 39, § 3º, da Constituição
Federal,  não tem aplicação imediata,  dependendo
de regulamentação  pelo  Poder  Executivo  do  ente
federativo  respectivo,  competindo  a  este  dispor
acerca das peculiaridades do regime de trabalho e
remuneração  dos  seus  servidores.  No  caso,  não
restou  comprovada  a  existência  de  lei  específica
que preveja o percentual e os cargos que fazem jus
ao  pagamento  do  adicional  de  insalubridade,
inviabilizando a pretensão autoral.  - Tendo a parte
autora decaído de parte mínima do pedido, deve o
Município  ser  condenado  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  fixados  em  10%  (dez  por
cento)  do  valor  da  condenação.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001423420148150191, - Não possui -, Relator Des.
João Alves da Silva, j. Em 26-02-2016) - negritei.
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Dessa forma, restando devidamente provado que o
promovente exerce a função de Tratorista e ainda verificando-se que foi atendido o
pressuposto  autorizador  para  a  concessão  do  aludido  benefício,  haja  vista  a
existência de lei  municipal  específica e termo de compromisso regulamentando a
matéria,  do  respectivo  ente  federativo  para  o  qual  o  demandante  labora,  em
obediência ao princípio da legalidade, enquadrando a atividade como insalubre no
grau  mínimo,  imperioso  se  torna  manter  a  decisão  que  reconheceu  o  direito  a
implantação de tal benefício, bem como seu retroativo.

Ante o  exposto, REJEITO A PRELIMINAR E,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator 
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