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APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  MUNICÍPIO  DE  PUXINANÃ.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊN-
CIA DE  LEI  MUNICIPAL QUE  DISCIPLINE
ESPECIFICAMENTE OS GRAUS E PERCEN-
TUAIS A SEREM APLICADOS EM CADA SI-
TUAÇÃO  LABORAL  DIVERSA.  PREVISÃO
GENÉRICA DA NORMA.  IMPOSSIBILIDADE
DE O PODER JUDICIÁRIO ATRIBUIR ALEA-
TORIAMENTE  UM  PERCENTUAL  DENTRO
DA VARIAÇÃO GENERICAMENTE PREVISTA
EM LEI.  INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº  42
DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DO CÓDI-
GO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO NE-
GADO AO RECURSO.

- Por força da ausência de previsão normativa no art.
39, § 3º, da Constituição da República, os agentes pú-
blicos não fazem jus, de forma automática, ao adicio-
nal de insalubridade, mostrando-se necessária interpo-
sição legislativa para que essa garantia a eles se esten-
da.

- Não havendo previsão legal dos elementos indispen-
sáveis  à  concessão  do  adicional  de  insalubridade,
como o seu percentual e sua base de cálculo, não se
pode aplicar supletivamente a legislação trabalhista, a
estadual ou a federal, relativa a servidores públicos,
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se não houver dispositivo legal no âmbito municipal
que o autorize.

- Súmula nº 42 do TJPB – “O pagamento do adicio-
nal  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de
saúde submetidos ao vínculo jurídico-administrativo,
depende de lei regulamentadora do ente ao qual per-
tencer”.

-  Encontrando-se o objeto de impugnação veiculado
pelo recurso apelatório em conformidade com o en-
tendimento cristalizado por súmula desde Tribunal de
Justiça, há de se aplicar a norma contida no art. 932,
inciso IV,  alínea “a”,  do Código de Processo Civil,
que autoriza ao Relator negar provimento de forma
monocrática.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Valdir  Ramos
Ferreira de Melo contra sentença proferida pela Comarca de Pocinhos que,
nos  autos  da  “Ação  de  Cobrança”  ajuizada  pela  recorrente  em  face  do
Município de Puxinanã, julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes
termos:

“Destarte,  impossível a observância/implementação
do  direto,  ante  a  falta  de  previsão  lega específica
sobre o caso, não podendo o Judiciário no presente
caso, amparar a pretensão, de forma supletiva.

Isto posto, sem delongas, não havendo previsão legal
especificando os casos, graus e percentuais em que o
adicional de insalubridade deve ser concedido, com
base nas normas e princípios de direito aplicáveis à
espécie,  JULGO  IMPROCEDENTE  o  pedido
deduzido na exordial.

Condeno a promovente ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a
execução  de  tais  verbas  suspensa,  em  virtude  do
benefício da justiça gratuita (NCPC, art. 98, §3º)”.

Em suas razões, o autor aduz que o adicional de insalubridade é
um direito de natureza fundamental, não podendo o Município se beneficiar de
sua  própria  torpeza  em  não  editar  legislação  regulamentadora  da  sua  Lei
Orgânica e do Estatuto do Servidor Público que garante o mencionado direito
aos  trabalhadores  municipais,  devendo,  pois,  se  aplicar  supletivamente  a
Legislação Federal existente sobre a matéria e também os dispositivos da CLT.
Pugna, pois, pela reforma do decisum, julgando procedente o pleito autoral.

Contrarrazões (fls. 91/95).
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 101).

É o relatório.

VOTO.

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se a autora, servidora pública do Município de Puxinanã, ocupante
do  cargo  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  tem  direito  à  percepção  do
adicional de insalubridade.

Pois bem.

A Constituição  da  República,  em  seu  art.  7º,  inciso  XXIII,
estabeleceu como direito  social  do  cidadão  a  percepção  do  “adicional  de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei”.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/98, o
adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos, pela nova redação dada ao §3º do art. 39 da Constituição
Federal.

Entretanto,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do  referido
adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

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).

No caso, o adicional de insalubridade fora previsto no artigo 98
da Lei Orgânica do Município, nos seguintes termos:
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“art.  98  –  São  direitos  dos  servidores  públicos
municipais:

XI  – Adicional  de remuneração para as atividades
consideradas insalubres  ou  perigosas  na forma da
lei;”

E, ainda, no art. 60 do Estatuto do servidor:

“art.  60  –  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as
seguintes gratificações e adicionais:

III  –  adicional  pelo  exercício  de  atividades
insalubres, perigosas  ou penosas;”

Como se pode inferir da leitura dos dispositivos transcritos, há
previsão genérica nas leis municipais acerca da verba pleiteada, contudo, sua
concessão  resta  condicionada  à  definição  em  lei  específica que  discipline,
dentre outras questões, as atividades abrangidas pelo adicional e o percentual
de incidência deste.

De  fato,  diante  da  ausência  de  elementos  indispensáveis  à
concessão  do  adicional  de  insalubridade,  tais  como percentuais  e  quais  as
atividades classificadas como insalubres com seus respectivos graus, não se
pode  aplicar  supletivamente  a  legislação  trabalhista,  estadual  ou  federal,
relativa  a  servidores  públicos,  se  não  houver  dispositivo  legal  no  âmbito
municipal que o autorize.

Como  é  cediço,  a  Administração  Pública  deve  se  pautar  na
legalidade,  prevista  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal,  o  qual
estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações legais.
Tal princípio administrativo vincula a atuação do Administrador, de forma que
este não pode conceder benesses custeadas pelo Poder Público sem que haja
expressa e específica discriminação em lei.

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte de
Justiça, consoante se verifica dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  IMPROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO
AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  CARÊNCIA  DE  NORMA
ESPECÍFICA LOCAL. EXEGESE DA SÚMULA Nº
42  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE  DO  PEDIDO.  APLICAÇÃO
DO  ARTIGO  932,  INCISO  IV,  ALÍNEA  "A",  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DO APELO. 
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- Súmula nº 42 do TJPB: "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."
-  "Art.  932.  Incumbe  ao  relator:  (...)  IV  -  negar
provimento a recurso que for contrário a: a) súmula
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça ou do próprio tribunal." Destaquei! (Art.
932, IV, a, do NCPC).
-  Não  existindo  lei  específica  no  Município  de
Puxinanã  apta  a  regular  o  pagamento  do  aludido
benefício  ao  Agente  Comunitário  de  Saúde,
descabida a pretensão almejada pela parte autora.”
(TJPB, Processo Nº 00012386720158150541, Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 29-05-2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE. SERVIDORA MUNICIPAL. NECESSIDADE
DE  LEI  ESPECÍFICA  INSTITUÍDA  PELO  ENTE
PÚBLICO AO QUAL PERTENCE O SERVIDOR A
REGULAMENTAR  O  PAGAMENTO  ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  INEXISTÊNCIA  DESSA
ESPÉCIE  DE  PREVISÃO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PLEITO.
MATÉRIA  SUMULADA  NESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM.  APLICAÇÃO DO
DISPOSTO  NO  ART.  932,  IV,  "A",  DO  CPC/15.
DESPROVIMENTO. - Nos termos da Súmula 42 do
TJPB, "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”.”
(TJPB  -DECISÃO  do  Processo  Nº
00012395220158150541,  Relator  DES.  MARCOS
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 13-12-
2017) 

O tema em debate foi objeto de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência,  processo  nº  2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do
Excelentíssimo  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,
tendo  sido  decidido  que  o  benefício  em  questão  depende  de  lei
regulamentadora específica nos respectivos Municípios.

Eis o teor do Enunciado nº 42 da Súmula do Tribunal de Justiça
da Paraíba:

“Súmula  nº  42  –  O  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
submetidos  ao  vínculo  jurídico-administrativo,
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depende  de  lei  regulamentadora  do  ente  ao  qual
pertencer”

Assim sendo, na ausência de lei que especifique quais são as
atividades  tidas  por  insalubres  e,  ainda,  que  indique  qual  o  valor  ou
percentuais incidentes em cada um dos casos, a vantagem pecuniária não pode
ser deferida ao promovente, em obediência ao princípio da legalidade que rege
a Administração Pública.

Outrossim, afigura-se descabida a pretensão de deferimento do
adicional de insalubridade com base unicamente na norma regulamentadora
nº.  15  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  por  se  tratar  de  dispositivo
aplicável unicamente aos empregados celetistas. 

 
A  propósito,  confira  os  seguintes  escólios  desta  Corte  de

Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  PREVISÃO  EM  LEI
MUNICIPAL.  IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.  APLICABILIDADE  DE  LEI
FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
NORMA  ESPECIAL  REGULAMENTANDO  O
ADICIONAL.  ART.  932,  IV,  "A",  DO  CPC/2015.
DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. - Nos termos da
Súmula nº 42 do TJPB, "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".
Assim,  por  haver  necessidade  de  norma  local
estabelecer os critérios para o direito à percepção do
referido  adicional,  em  havendo  Lei  Municipal
específica prevendo a respectiva base de cálculo para o
pagamento  do  benefício,  não  há  que  se  falar  em
aplicabilidade  de  Lei  Federal,  mesmo  que  esta  seja
posterior à norma local.”
(TJPB  -  DECISÃO  do  Processo  Nº
00009940320158151071,   Relator  DES.  MARCOS
CAVALCANTI  DE ALBUQUERQUE  ,  j.  em  07-03-
2018) (grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA -  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
SERVIDOR  MUNICIPAL  -  PRETENSÃO  DO
PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
-  PREVISÃO  NA  LEI  Nº  183/2014  -  FICHAS
FINANCEIRAS  E  CONTRACHEQUES
COMPROVANDO  O  PAGAMENTO  - APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO CELETISTA E NR-
15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
NO PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI
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MUNICIPAL  REGULAMENTADORA  -
IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA 42  DO  TJPB -  INTELIGÊNCIA DO  ART.
932,  IV,  a,  DO  CPC/15  -  DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO APELO. - Nos termos da Súmula
42  do  TJPB,  "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".
(TJPB,  DECISÃO  do  Processo  Nº
00004435420148150781,  Relator  DESA.  MARIA DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em
16-02-2018) 

Logo,  uma  vez  observado  que  a  lei  municipal  que  rege  a
servidora demandante prevê de forma genérica o adicional de insalubridade,
não delimitando os graus e percentuais a serem aplicados em cada hipótese
específica, considerando o teor do Enunciado nº 42 da Súmula deste Egrégio
Tribunal de Justiça, revela-se improcedente o pedido autoral.

Em meio ao contexto acima delineado, encontrando-se o objeto
de  impugnação  veiculado  pelo  recurso  apelatório  em  conformidade  com
súmula deste Tribunal de Justiça, há de se aplicar a norma contida no art. 932,
inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, com fundamento no art.  932, IV, “a”, do CPC,
NEGO  PROVIMENTO ao  Recurso  de  Apelação, mantendo  íntegra  a
sentença de base.

Por  via  de  consequência,  nos  termos  do  §11º  do  art.  85  do
CPC/15,  majoro  os  honorários  advocatícios  arbitrados  na  sentença  para  o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,  observada a
gratuidade judiciária concedida ao autor.

P. I.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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