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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000154-38.2008.815.0521
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoinha
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Carlos  Antonio  da  Silva Ludovico  (Adv.  Marcos  Antônio  Inácio  da
Silva – OAB/PB nº 4.007)
APELADA:  Município  de  Alagoinha,  representado  por  sua Prefeita  (Adv.  Carlos
Alberto Silva de Melo – OAB/PB nº 12.381) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR.
CONTRATO  TEMPORÁRIO.  CARÁTER  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO.  ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO.  ENTENDIMENTO  SUMULADO  DO  TJPB.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Como  se  sabe,  a  Administração  Pública  está  sujeita  à
observância  obrigatória  ao  princípio  da  legalidade,  nos
termos do art. 37, caput, da CF, não podendo se afastar dessa
regra constitucional,  sob pena de  praticar  ato  inválido.  Por
esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos
reclama  a  expressa  previsão  legal,  editada  na  esfera  de
competência  administrativa  correspondente.  Em  outras
palavras, não é suficiente a simples existência da situação de
fato,  no  caso,  a  prestação  de  serviços  sobre  condições
insalubres.  Deve  haver  legislação  respectiva  prevendo  a
existência do direito de percepção ao pagamento do adicional.

-  Nos  termos  da  linha  jurisprudencial  uniformizada  da
Egrégia  Corte  de  Justiça  da  Paraíba,  emerge  o  seguinte
entendimento  sumulado:  “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”.  -  Em  não
havendo previsão específica  da legislação do Município  de
Alagoinha acerca da extensão do adicional de insalubridade à
categoria  dos  agentes  comunitários  de  saúde,  incabível  a
concessão da respectiva verba.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 145.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Carlos  Antonio  da  Silva
Ludovico contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca, que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança por ele
ajuizada em face do Município de Alagoinha.

Na  decisão  impugnada,  a  magistrada  a  quo julgou
improcedentes  os  pedidos  iniciais,  sob  o  argumento  de  ausência  de  legislação
específica local.

Inconformado,  o  autor  demandante  apresentou  suas  razões
recursais,  alegando,  em  síntese:  previsão  do  adicional  de  insalubridade  na
Constituição  Federal,  aplicação  analógica  da  NR-15,  MTE.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento do recurso.

Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou  contrarrazões,
pugnando  pela  manutenção  da  sentença  de  primeiro  grau  e  pela  rejeição,  por
consequência, dos argumentos recursais.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório. 

VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  de  Justiça  reside  em
definir  acerca  do  direito  do  servidor  a  percepção  do  adicional  de  insalubridade
enquanto trabalhar em locais insalubres.



Inicialmente, verifica-se que o autor foi contratada, na condição
de  prestadora  de  serviços  temporários,  para  exercer  as  funções  de  auxiliar  de
serviços gerais, perdurando tal situação até a vigência da Lei Municipal n. 216/2007,
quando houve a mudança para o regime estatutário.

No  que  toca  ao  pedido  de  adicional  de  insalubridade,
importante destacar que esta Egrégia Corte, por meio do Incidente de Uniformização
de  Jurisprudência  n.  2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do  Exmo.  Des.  José
Ricardo Porto, uniformizara seu entendimento no sentido de que, à procedência de
tal  pretensão  autoral,  é  imprescindível  a  existência  de  legislação  local  voltada,
especificamente,  à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes
comunitários de saúde.

Para tanto, editou-se a seguinte súmula:

“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.”

Trasladando-se tal raciocínio ao caso dos autos, evidencia-se a
impossibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento do adicional de
insalubridade ao servidor litigante, notadamente porque, a despeito da existência de
leis que preveem o adicional de insalubridade (Lei Orgânica do Município, art. 153, §
2º,  XVII)  e  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais  (art.  155,  II),  referidos
diplomas não trazem qualquer previsão acerca da extensão do benefício à categoria
dos agentes comunitários de saúde ou, sequer, do percentual aplicável.

Corroborando tal entendimento, transcrevam-se as ementas:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  GRATIFICAÇÃO  DE  INSALUBRIDADE.
CARÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA LOCAL. AUSÊNCIA
DE  ATIVIDADE  INSALUBRE.  IMPOSSIBILIDADE  DO
PEDIDO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Não  restou
comprovada a existência dessa lei específica e, portanto, não
há previsão,  nem definição dos graus e  os  percentuais  que
permitam  a  concessão  do  adicional  de  insalubridade  ao
apelado,  desobrigando  o  Município  do  pagamento. (TJPB  -
01520110023072001  -  1ª  CÂMARA  CÍVEL  –  Rel.  DES.
LEANDRO DOS SANTOS – 23-04-2013).



PRELIMINAR.  RECURSO  QUE  NÃO  DEVE  SER
CONHECIDO,  POR  SER  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA
CORTE DE JUSTIÇA.  SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ART.  557  DO  CPC.  INAPLICABILIDADE.  REJEIÇÃO.  -
Inexistindo  jurisprudência  formada  entre  as  Câmaras  deste
Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade do pagamento do
adicional  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de
saúde, não procede a alegação de que o apelo não deve ser
conhecido  porque  é  manifestamente  contrário  a  tal
jurisprudência. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.
VASTO  ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL.
ATIVIDADE  NÃO  CLASSIFICADA  COMO  INSALUBRE.
PROVIMENTO. - Não havendo lei específica normatizando o
pagamento  de  verba  referente  à  insalubridade  por
desenvolver-se  função  de  agente  comunitário  de  saúde,  é
mister reformar-se a sentença que julgou procedente o pedido
exordial. - A função de agente comunitário de saúde, segundo
atual  entendimento  jurisprudencial,  não  é  considerada
insalubre. (TJPB  -  01520110021993001  -  2ª  CÂMARA
ESPECIALIZADA CÍVEL – Rel. DES. MARIA DAS NEVES DO
EGITO DE A. D. FERREIRA – 18-03-2013).

Nesta  senda,  urge  manter  a  sentença  a  quo em seus  termos,
porquanto  inexistente  previsão,  em  lei  específica  do  Município  de  Alagoinha,
atinente à percepção da verba de insalubridade para auxiliar de serviços gerais.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório,
mantendo incólumes todos os termos da sentença de primeiro grau. É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (Relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


