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ADMINISTRATIVO E  PROCESSUAL CIVIL.  Apelação.
Servidor  Público.  Agente  comunitário  de  Saúde.
Município  de  Sumé.  Gratificação  de  Insalubridade.
Presença  de  Norma  específica  regulamentadora.
Negativa  de  Laudo  pericial  emitido  por  junta  oficial.
Servidor não faz jus ao beneficio. Desprovimento.

-Ao  contrário do  entendimento  do  Magistrado
sentenciante,  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do
Município  de  Sumé  elencou  todos  os  elementos
necessários para o a concessão do beneficio. Todavia,
o autor não faz jus ao beneficio, ante o descumprimento
de um dos requisitos legais.

-Determina  a  legislação,  que  a  caracterização  e  a
classificação  de  insalubridade  serão  realizadas
obrigatoriamente  por  laudo  técnico  pericial,  elaborado
por uma junta médica oficial.

-Se o perito expressamente considerou a atividade de
agente  comunitário  de  saúde  como  não  insertas  em
qualquer  das  hipóteses  constantes  na  Lei  Municipal,
não há como se conceder ao servidor à implantação do
adicional em questão 

-Apelação desprovida
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VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  José Eridelson
Feitosa em face da sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara única
da Comarca de Sumé, que julgou improcedente o pedido do autor para receber
a verba referente ao adicional de insalubridade, sob o fundamento que não há
lei  local  a  regulamentar  o  pagamento  desta  verba,  especificamente  aos
ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde do município de Sumé, há
somente previsão ampla e genérica no estatuto dos servidores do Município.
(fs.285/290).

O apelante sustenta que ao editar a lei municipal nº 01/1994,
que  instituiu  o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  do  Município  de
Sumé/PB, o legislador municipal estabeleceu a possibilidade do pagamento do
adicional de insalubridade, bem como também o regulamentou. 

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença, julgando-se procedente o seu pedido para receber a gratificação no
percentual de 20% durante todo o período laboral, mais os reflexos nas demais
verbas  pleiteadas  com  a  devida  incidência  de  juros  e  correção  monetária.
(294/297).

Contrarrazões (fs.404/410).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar sobre a
pretensão recursal, reconhecendo inexistir qualquer interesse público primário
que justifique a atuação na condição de custus legis (fs. 414/417).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O apelo deve ser desprovido.
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I – MÉRITO

A controvérsia consiste em saber se o autor, servidor público
do Município de Sumé, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, tem
direito à percepção do adicional de insalubridade. 

Como  é  sabido,  o  pagamento  da  referida  gratificação
somente poderá ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o
preveja. 

O  tema  em  debate  foi,  inclusive,  objeto  de  Incidente  de
Uniformização de Jurisprudência, processo nº 2000622-03.2013.815.0000, de
relatoria  do  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho, cujo voto vencedor fora lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador
José Ricardo Porto, tendo sido aprovada a seguinte súmula, cujo teor se aplica
ao presente caso, in verbis: 

“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”. 

No  caso  em  questão,  foi  editada  a  Lei  Complementar
Municipal  nº  01/1994,  estabelecendo,  em  seu  artigo  56,  o  adicional  pelo
exercício de atividade insalubre, fixando os percentuais e descrevendo de forma
detalhada cada atividade e sua classificação em grau máximo, médio e mínimo.

Eis o teor da norma extraída supracitado: 

“Art.56.  A  gratificação  de  insalubridade  concedida  ao  servidor  no
desempenho  de  sus  funções  próprias  do  seu  cargo  e  que  por  sua
natureza,  condições  ou,  métodos  de  trabalho  exponham  o  servidor  a
agentes nocivos de saúde,  acima dos limites de tolerâncias fixados em
razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição
dos seus efeitos e apuradas em laudo técnico pericial elaborado por uma
junta médica oficial. (grifo nosso).

§1º os graus de insalubridade, acima dos limites tolerados, definirão o valor
da  gratificação  a  ser  concedida,  em  cada  caso,  calculada  sobre  o
vencimento, observando-se:

I- grau de insalubridade máximo:40%

II- grau de insalubridade médio 20%”
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Determina, ainda, retrocitada legislação, que a caracterização
e a classificação de insalubridade serão realizadas obrigatoriamente por laudo
técnico pericial, elaborado por uma junta médica oficial.
 

Pois  bem.  Na hipótese,  vislumbro  que fora  constatado por
perícia oficial que as atividades desenvolvidas pelo autor, inerentes ao cargo de
Agente Comunitário de Saúde, não são insalubres, laudo técnico inserido na
mídia digital à f.283.

Como  dito  anteriormente,  o  mencionado  artigo  56  da  Lei
Municipal  descreve detalhadamente  as  atividades  consideradas  insalubres  e
prevê o adicional pelo exercício das atividades ali constantes. Logo, se o perito
expressamente considerou a atividade do autor como não inserta em qualquer
das hipóteses ali constantes, não há como conceder ao servidor à implantação
do adicional em questão.

Com  efeito,  ao  contrário  do  entendimento  do  Magistrado
sentenciante,  o  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Sumé,
elencou todos os elementos necessários para o a concessão do beneficio.

Todavia,  o  autor  não  faz  jus  ao  beneficio,  ante  o
descumprimento de um dos requisitos legais.

Assim sendo, a vantagem pecuniária não pode ser deferida
ao apelante, em obediência ao princípio da legalidade que rege a Administração
Pública. 

II – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

João pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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