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Remetente : Juízo de Direito da 5ª Vara de Sousa

REMESSA  OFICIAL  -  SENTENÇA  ILÍQUIDA  –
CONHECIMENTO  DA REMESSA -   COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  –  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL
PERMITINDO  A  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DE
NORMAS  REGULAMENTADORAS  EMANADAS  PELO
MINISTÉRIO DO TRABALHO - ADICIONAL DEVIDO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –  DESPROVIMENTO
DA REMESSA.

— “A Lei  Municipal  nº 846/2009,  editada para regulamentar o
direito dos servidores ao recebimento do adicional de insalubridade,
determinou a aplicabilidade das Normas Regulamentadoras emanadas
pelo Ministério do Trabalho aos servidores do quadro de pessoal do
respectivo  município.  -  Enquadrando-se  a  atividade  exercida  pelo
autor  em  uma  das  atividades  caracterizadoras  de  insalubridade
elencadas  pela  Norma  Regulamentadora  n.  15  do  Ministério  do
Trabalho,  consoante  constatado  em  laudo  pericial,  é  devido  o
pagamento da benesse.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00017004220128150181, - Não possui -, Relator DES OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 26-06-2015)

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Oficial  em  face  da  sentença  de  fls.
161/163,  proferida  nos  autos  da  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  cobrança  de
insalubridade  ajuizada  por  Lisaira  Trajano  de  Sousa  contra  o Município  de
Aparecida, julgando  parcialmente  procedente  o  pedido,  para  condenar  o  réu  na
insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da parte requerente, bem como
na obrigação de pagar ao autor os valores retroativos do mencionado adicional a partir
de 12 de fevereiro de 2015 até a sua efetiva implantação, incindindo juros de mora e
correção monetária, a partir da citação, na forma do art. 1o F da lei nº 9.494/97.
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Não houve recurso voluntário (fls. 164v).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
170/171, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 -  A dispensa de  reexame necessário,  quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

A autora, servidora municipal nomeada em março de 2001 para
o cargo de agente comunitária,  ajuizou a presente ação requerendo o pagamento do
adicional de insalubridade.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente
o  pedido,  para  condenar  o  réu  na  insalubridade,  no  percentual  de  20%  sobre  o
vencimento da parte requerente, bem como na obrigação de pagar ao autor os valores
retroativos do mencionado adicional a partir de 12 de fevereiro de 2015 até a sua efetiva
implantação,  incindindo juros  de mora e  correção monetária,  a  partir  da citação,  na
forma do art. 1o F da lei nº 9.494/97.

Pois bem. A Constituição da República, em seu art.  7º, inciso
XXIII, dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(…)
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A concessão  de  qualquer  vantagem  ao  servidor  público,  nos
termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, depende de previsão legal. Nesse
contexto,  aos  servidores  públicos  são  cabíveis  os  direitos  elencados  no  art.  39  da
Constituição Federal, in verbis:

Art.  39.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios
instituirão,  no  âmbito  de  sua competência,  regime jurídico  único  e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.
[...]
§ 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

2



admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Dentre  os  direitos  estabelecidos  pela  norma  constitucional,
inexiste previsão legal específica acerca da concessão do adicional de insalubridade aos
servidores  públicos,  dessa  forma,  aplicável  quando  a  União,  os  Estados  ou  os
Municípios legislam sobre a questão, como regra.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do direito ao
adicional de insalubridade: 

“Os direitos do servidor público estão consagrados, em grande parte,
na  Constituição Federal  (arts.  37  a  41);  não há  impedimento,  no
entanto,  para  que  outros  direitos  sejam  outorgados  pelas
Constituições Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados e
Municípios.  Os  direitos  e  deferes  do  servidor  público  estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade da Federação tem
competência para estabelecer, ou da CLT, se o regime celetista for o
escolhido para reger as relações de emprego. Em qualquer hipótese,
deverão  ser  observadas  as  normas  da  Constituição  Federal.”  (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23.ed. atual
até a EC nº 62, de 2009. São Paulo: Atlas, 2010, p. 608). 

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  agentes
comunitários, pela mesma razão, também depende de lei específica. 

No  caso  do  Município  de  Aparecida,  o  adicional  de
insalubridade está previsto na Lei Complementar de nº003/2015 no art. 1o, que assim
estabelece: 

“Art.  1o.  A  Concessão  do  adicional  de  insalubridade,  de
periculosidade  e  de  atividade  penosa  aos  servidores  públicos
municipal passa a ser aplicada mediante a presente Lei.
§1o O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou

em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de contágio, ou, ainda, que exerça atividade penosa fará jus em
cada caso de adicional de insalubridade, periculosidade ou adicional
por atividades penosas nos termos, condições e limites fixados nesta
Lei.”

Logo, é de se concluir que, apesar da previsão na Lei Orgânica
do  Município  de  Aparecida,  assegurando  genérica  e  expressamente  o  direito  dos
servidores  ao  recebimento  do  adicional  de  insalubridade,  tal  norma  possui  eficácia
limitada, necessitando de diploma legal para sua integração. 

No caso dos autos, a autora labora em contato permanente com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas em domicílios, portanto, faz jus ao
recebimento do adicional  de insalubridade,  em seu grau médio,  que,  conforme a lei
municipal  nº  003/2015,  corresponde  a  20% (vinte  por  cento)  do  menor  padrão  de
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vencimento do quadro geral vigente.

No mesmo norte, decidiu o TJPB:

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ENFERMEIRO.
MUNICÍPIO  DE  GUARABIRA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  QUE  PERMITE  A  APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA  DE  NORMAS  REGULAMENTADORAS  EMANADAS
PELO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.  PERÍCIA  QUE  COMPROVA
GRAU  DE  MÉDIO  DE  INSALUBRIDADE.  ADICIONAL  DEVIDO.
INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PSF NA BASE DE CÁLCULO DO
13º  SALÁRIO.  POSSIBILIDADE.  ADIMPLEMENTO  INTEGRAL NÃO
COMPROVADO  PELO  MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO  DEVIDA.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  SEGUIMENTO NEGADO.  -  Por
força da ausência de previsão normativa no art. 39, § 3º, da Constituição da
República,  os servidores públicos não fazem jus,  de forma automática,  ao
adicional de insalubridade, mostrando-se necessária interposição legislativa
para que essa garantia a eles se estenda. - A Lei Municipal nº 846/2009,
editada para regulamentar o direito dos servidores ao recebimento do
adicional  de  insalubridade,  determinou  a  aplicabilidade  das  Normas
Regulamentadoras emanadas pelo Ministério do Trabalho aos servidores
do  quadro  de  pessoal  do  respectivo  município.  -  Enquadrando-se  a
atividade exercida pelo autor em uma das atividades caracterizadoras de
insalubridade  elencadas  pela  Norma  Regulamentadora  n.  15  do
Ministério do Trabalho, consoante constatado em laudo pericial, é devido
o pagamento da benesse. - A percepção de décimo terceiro salário constitui
direito social assegurado a todo trabalhador, seja ele estatutário ou celetista,
por  força  da  previsão  do  art.  39,  §3º,  da  Constituição  Federal.  -  A
Gratificação do PSF paga ao autor deve ser incluída na base de cálculo do
décimo terceiro salário, posto que, por disposição constitucional, tal verba é
calculada  com  base  na  remuneração  integral  do  servidor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00017004220128150181,  -  Não
possui -, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
26-06-2015) 

O TJPB tem o entendimento de não ser  possível  a  aplicação
subsidiaria  das  normas  do  Ministério  do  Trabalho,  excetuando-se  quando  houver
autorização legal  para tanto,  sendo este  o caso dos  autos.  Nesses  termos,  correto o
entendimento do juízo a quo ao deferir à autora o adicional de insalubridade nos termos
do laudo pericial às fls. 154/156. 

Face  ao  exposto,  CONHEÇO  DA REMESSA OFICIAL E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

P.I. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        Relator
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