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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GARI.  MUNICÍPIO  DE  CATINGUEIRA.  PLEITO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E  REFLEXOS
EM  OUTRAS  VERBAS.  LEI  MUNICIPAL  Nº
527/2012.  SÚMULA Nº 42 DO TJPB. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

-  Os  servidores  do  Município  de  Catingueira
passaram a ter direito ao Adicional de Insalubridade
após a vigência da Lei nº 527/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Remessa, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 81.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  enviada  pelo  Juízo  da  1ª

Vara da Comarca de Piancó que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por

IVONALDO  OLIVEIRA DA SILVA contra  o  MUNICÍPIO  DE  CATINGUEIRA,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) impor ao Promovido a

implantar  o  adicional  de  insalubridade no percentual  de  40% (quarenta  por

cento) do salário-mínimo vigente, salvo se já estiver sendo espontaneamente

pago;  b)  condenar  o  Réu  no  pagamento  do  adicional  de  insalubridade

indenizado  no  percentual  de  40% (quarenta  por  centos)  do  salário-mínimo

vigente  no  período,  inclusive  os  seus  reflexos  nas  demais  verbas  devidas
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(férias, décimo terceiro e etc), tendo como termo inicial, 21 de novembro de

2007,  haja  vista  a  prescrição quinquenal  (art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/32),

salvo se já houver sido espontaneamente pago.

Não houve recurso voluntário.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária (fls. 65/71).

É o relatório.

VOTO

Exsurge da inicial  que o  Autor  é  servidor  público  estatutário

junto ao Promovido, sustentando sua pretensão na Lei Municipal nº 527/2012

(fl. 18/19), exercendo a função de Gari, sendo insalubre o serviço prestado.

Pois bem.

Esta Corte de Justiça já analisou a questão da insalubridade,

inclusive, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, restando

decidido  pela  necessidade  de  lei  regulamentadora  específica  para  que  tal

direito seja assegurado.

Vejamos o Acórdão respectivo:

INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIAS
QUANTO  À  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  PELOS
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DA  CORTE  ESTADUAL.
RECEBIMENTO  CONDICIONADO  À  EXISTÊNCIA  DE
NORMA LOCAL REGULAMENTADORA PARA AQUELA
CATEGORIA.  VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  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
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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  ente  ao  qual
pertençam, assegurando aos Agentes 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  de  liberação
plenária  será  objeto  de  súmula”.  (Processo:  2000622-
03.2013.815.0000 -  Relator  para o  acórdão:  Des.  José
Ricardo Porto – Publicado em 05/05/2014)

Para  tanto,  editou-se  a  Súmula  nº  42/TJPB,  cujo  teor  é  o

seguinte:

“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”.

A concessão do Adicional de Insalubridade foi regulamentada

pelo Município de Catingueira com a publicação da Lei  nº 527/2012, sendo

devido a partir da data em que entrou em vigor, no percentual de 40%. Nesse

sentido, cito jurisprudência desta Corte: 

CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO  -  Reexame
necessário - Ação de obrigação de fazer c/c cobrança -
Servidor  público  municipal  -  Técnico em enfermagem -
Regime jurídico estatutário - Pretensão ao  adicional de
insalubridade - Necessidade  de  lei  local
regulamentadora  -  Existência  -  Pagamento  devido  -
Pretensão  deduzida  na  inicial  julgada  procedente  -
Manutenção da sentença - Desprovimento. -  Como não
há na Constituição da República preceito que determine
expressamente  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade  aos  servidores  públicos  civis,  este  só
poderá  ser  concedido  se  houver  previsão  em  lei.  -
Considerando  que  a  Lei  Municipal  n°  527/2012
regulamentou o direito ao adicional de insalubridade,
faz  jus a  autora  à  percepção  da  referida  verba,
conforme decidido pelo magistrado de base. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006979820158150261, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS,
j. em 25-07-2017).
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Nesse  ínterim,  não  há  que  se  falar  em reforma do  julgado,

sendo devido  o Adicional  de  Insalubridade,  bem como seus reflexos,  como

requerido pelo Autor.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO  A  REMESSA  NECESSÁRIA,  mantendo  a  Sentença  em

todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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