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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Maria de Lourdes Farias – Adv.: Marcos Antonio Inacio da Silva

Apelado: Município de Santa Luzia-PB – Adv.: Ronaldo Paulo da Silva

Remetente: Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia-PB

EMENTA:  RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDOS JULGADOS 
PARCIALMENTE  PROCEDENTES. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. 
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL. AUSÊNCIA  DE 
NORMA  LOCAL  REGULAMENTADORA.  CONCESSÃO  DO 
BENEFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.  POSICIONAMENTO 
SUMULADO POR ESTE COLENDO TRIBUNAL.  INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA EDITADA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DO ART. 
557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

Súmula  nº  42  –  TJ/PB:  “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”.

Vistos etc.

Trata-se de Remessa  Oficial  e  Apelação Cível,  esta 
última  interposta  por  Maria  de  Lourdes  Farias (fls.  427/434), 
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Santa 
Luzia-PB (fls. 187/194), que, nos autos da Reclamação Trabalhista, 
movida pela  apelante em face  do  Município  de  Santa  Luzia-PB, julgou 
parcialmente  procedente o pedido contido na inicial, condenando o ente 
promovido  apenas  ao  pagamento  das  férias  acrescidas  de  1/3, 
correspondentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Irresignada,  a  Apelante,  em  suas  razões (fls. 
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427/434), pugnou pela  reforma da sentença,  aduzindo que faz  jus  ao 
recebimento do adicional de insalubridade, bem como das demais verbas 
que recebem reflexos de tal adicional, pugnando assim, pela reforma da 
decisão exarada.

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou 
suas contrarrazões recursais (fls. 458/462).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça 
emitiu  Parecer  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  da 
Autora, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos 
(fls.470/474).

É o relatório.

DECIDO

A questão controvertida trazida a estes autos diz 
respeito a possibilidade ou não de pagamento de adicional de 
insalubridade à Autora que trabalha como Agente Comunitária de Saúde. 

Em face disso, a autora argumentou, em sua exordial 
(fls. 02/22), ter direito ao adicional de insalubridade, em grau máximo, 
direito este que não foi reconhecido na sentença prolatada, tendo em vista 
a ausência de legislação específica no âmbito do município de Santa Luzia, 
que  contemple  seus  servidores  públicos  municipais,  em  especial,  os 
agentes comunitários de saúde com o referido adicional de insalubridade, 
pois sua concessão sem previsão em lei municipal implicaria afronta ao 
princípio da legalidade ao qual está vinculada a Administração pública.

Assim, sobre o adicional de insalubridade, preceitua o 
art. 7º, XXIII da CF/88:

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;
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É sabido que, as atividades ou operações insalubres são 
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, 
expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos.

Todavia, com o advento da Emenda Constitucional nº 
19/98 e, por consequência, a reforma do § 3º, do art. 39 da Constituição 
Federal, que não fez menção ao inciso XXIII, do citado art. 7º, do mesmo 
diploma,  surgiram  divergências  acerca  da  supressão  do  adicional  de 
insalubridade para os servidores públicos e a possibilidade de utilização de 
normas outras, por analogia, para sua concessão. 

Vejamos o teor  do §3º do artigo  39 da Constituição 
Federal/1998:

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 admissão quando a natureza do cargo o exigir.

 
Desta  forma,  a  nossa  Carta  Maior  obriga  todas  as 

esferas  da  Administração  Pública  garantir  aos  servidores  públicos  os 
direitos  elencados  no  dispositivo  supracitado,  contudo,  apesar  de  não 
estar presente o adicional de insalubridade, não existe a vedação para que 
a legislação infraconstitucional institua ou mantenha essa gratificação.

Em julgamento que guarda similitude com a matéria 
dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mutatis mutandis, assim 
decidiu:
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DIREITO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS.  SERVIDOR  PÚBLICO.  IDENTIFICADOR 
CRIMINAL.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  A 
supressão,  promovida  pela  Emenda 
Constitucional  19/1998,  do  adicional  de 
insalubridade  do  elenco  de  vantagens 
previstas  para  os  servidores  públicos  na 
Constituição  não  significa  proibição  de  sua 
concessão,  que  permanece  possível,  desde 
que  haja  previsão  na  legislação  local. O 
adicional de insalubridade é devido a todo servidor  
estatutário que habitualmente trabalhe em locais  
insalubres  ou  em  contato  permanente  com 
substâncias tóxicas,  radioativas ou com risco de  
contágio  (art.  13,  caput,  da  Lei  Estadual  
10.745/1992), o que deve ser aferido com base 
na Norma Regulamentadora 15 do Ministério  do 
Trabalho  (art.  3º,  I,  do  Decreto  Estadual  
39.032/1997). O identificador criminal tem direito  
a  adicional  de  insalubridade  em  grau  médio,  
calculado de acordo com o art. 13, § 1º, II, da Lei  
Estadual  10.745/1992.  (TJ  MG,  AC 
1.0024.01.088459-1/001, Relatora: MARIA ELZA).  
(Destaquei)

Insta  salientar  sobre  o  tema  que,  em  razão  da 
divergência  ocorrida nos  Órgãos  Fracionários  deste Egrégio  Tribunal  de 
Justiça,  quanto  à  concessão  ou  não  do  aludido  benefício  aos  agentes 
comunitários de saúde, tendo em vista, a existência ou não de norma local 
regulamentadora,  fora  julgado  o  Incidente  de  Uniformização  de 
Jurisprudência nº 2000622-03.2013.815.0000, em 24 de março de 2014, 
pelo Tribunal Pleno, cuja relatoria coube ao Exmo. Desembargador José 
Ricardo  Porto,  restando decidido,  por  maioria  absoluta,  que  ausente  a 
comprovação da existência de disposição legal que conceda o benefício, 
este não poderá ser concedido, “in verbis”:

INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  DIVERGÊNCIAS  QUANTO À  CONCESSÃO 
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DO  BENEFÍCIO  PELOS  ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS 
DA  CORTE  ESTADUAL.  RECEBIMENTO 
CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL 
REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA. 
VINCULAÇÃO  AO  PRINC´PIO  DA  LEGALIDADE. 
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA  MAIORIA 
ABSOLUTA  DOS  MEMBROS  DO  TRIBUNAL 
PARAIBANO.  RECONHECIMENTO.  EDIÇÃO  DE 
SÚMULA.
−Os  artigos  476  a  479,  do  Código  de  Processo  
Civil, bem como os arts. 294 a 300, do Regimento  
Interno  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  
Paraíba, disciplinam e fundamentam o incidente de 
uniformização  de  jurisprudência,  o  qual  objetiva  
sanar as divergências existentes entre os diversos  
órgãos fracionários da respectiva Corte.
− A Administração Pública está vinculada ao 
princípio  da  legalidade,  segundo  o  qual  o  
gestor  só  pode  fazer  o  que  a  lei  autoriza.  
Desse  modo,  ausente  a  comprovação  da 
existência  de  disposição  legal  do  entre  ao 
qual  pertençam,  assegurando  ao  Agente 
Comunitários  de  Saúde  a  percepção  do 
adicional  de  insalubridade,  não  há como se 
determinar o seu pagamento.
−Nos termos do § 1º, do art. 294, do Regimento  
Interno  do  Tribunal  de  Justiça  paraibano,  
ocorrendo  julgamento  tomado  pela  maioria  
absoluta dos membros do Tribunal em incidente de 
uniformização  de  jurisprudência,  tal  deliberação 
plenária será objeto de súmula.

Pois bem, com o aludido julgamento do Incidente de 
Uniformização,  nova  súmula  foi  editada  sob  o  nº  42,  com a  seguinte 
redação:

“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”.
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Assim,  a  concessão  do  benefício  (adicional  de 
insalubridade) aos agentes comunitários de saúde apenas se dará quando 
existir expressa previsão legal e local neste sentido.  No caso dos autos, 
verifica-se que a Autora é servidora pública do Município de Santa Luzia-
PB, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde, segundo 
a Portaria de fls. 12.

Na hipótese em liça, não se vislumbra a existência de 
norma local regulamentadora para concessão do adicional de insalubridade 
aos agentes comunitários de saúde.

Portanto, na linha da atual jurisprudência pacificada, o 
Município réu não está obrigado a pagar o adicional de insalubridade em 
face  da  inexistência  de  lei  municipal  regulamentando o  pagamento  do 
referido adicional. 

Em  razão  da  sentença  de  primeiro  grau  estar  em 
consonância  com  entendimento  sumulado  pelo  TJPB,  perfeitamente 
aplicável  o art. 557 do CPC que autoriza o julgamento monocrático do 
recurso.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO  RECURSO 
APELATÓRIO E À REMESSA OFICIAL para manter a decisão prolatada 
incólume, com fulcro no art. 557 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
             R e l a t o r 
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