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-  Condena-se  o  município  ao  pagamento  das  verbas
salariais  de  seus  servidores  quando  o  ente  não
comprova o seu adimplemento.

- A Administração Pública está vinculada ao princípio
da legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o
que a lei autoriza.

-  Ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição
legal  municipal  assegurando  à  determinada  categoria
profissional a percepção do adicional de insalubridade,
não há como determinar o seu pagamento.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento aos recursos apelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Município
de Mulungu e Maria do Carmo de Almeida contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoinha, nos autos da Ação Ordinária
de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela que tem por
controvérsia  a  implantação  do  adicional  de  insalubridade  e  as  verbas
salariais do mês de dezembro do ano de 2012.

A julgadora  primeva  (fls.  54/59)  julgou  parcialmente
procedente o pleito inicial  e,  em consequência,  condenou a Edilidade ao
pagamento das verbas referente ao período de dezembro de 2012. Quanto
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ao adicional de insalubridade, julgou improcedente sob o fundamento de
ausência de previsão legal.

Determinou a incidência dos juros aplicados à caderneta
de poupança desde a citação e correção monetária com base no IPCA, desde
o ajuizamento da demanda. 

Nas razões do recurso do Município de Mulungu (fls.
63/66) este sustenta que todas as verbas referentes ao mês de dezembro de
2012 foram devidamente quitadas e, sob esse argumento, pleiteia a reforma
do decisum.

Na segunda apelação cível (fls. 74/79), Maria do Carmo
postula a implantação do adicional de insalubridade, ao argumento de que
a sua categoria faz jus ao acréscimo de 20% sobre os seus vencimentos.

Devidamente  intimados,  apenas  o  Município
apresentou contrarrazões (fls. 83/91), rechaçando os termos do recurso da
promovente.

Cota ministerial sem manifestação meritória (fls. 98/99).

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Primeira apelação cível

A controvérsia  do  recurso  apelatório  interposto  pela
Edilidade cinge-se à condenação desta ao adimplemento das verbas salariais
do mês de dezembro do ano de 2012 à parte autora.
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Pois bem.

Em análise  dos  autos,  vislumbro  que  o  Município  de
Mulungu, ao apresentar contestação (juntada aos autos em 18 de setembro
de 2014), aduz:

“Com relação ao pedido de pagamento do salário de dezembro de

2012,  informa  a  administração  que  até  o  momento  não  teve

condições de saldar esse débito junto a algumas categorias,  sem

que comprometa a atual folha de pagamento dos servidores.”

Em seguida, colaciona a fica financeira do ano de 2012
da promovente, a qual não consta um espaço em branco no local destinado
ao  mês  de  dezembro.  Dessa  forma,  não  parece  crível  os  argumentos
levantados  pelo  Ente  Municipal  de  que foram pagas,  à  época,  as  verbas
salariais pleiteadas.

Ademais,  insta  ressaltar  que,  apesar  de  ser  lícito  às
partes,  em qualquer tempo,  juntar  aos autos  documentos  novos,  quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los  aos que foram produzidos nos autos e admitir-se também a
juntada  posterior  de  documentos  formados  após  a  petição  inicial  ou  a
contestação,  bem  como  dos  que  se  tornaram  conhecidos,  acessíveis  ou
disponíveis  após  esses  atos,  cabe  à  parte  que os  produzir  comprovar  o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Assim, não merece conhecimento a ficha financeira do
ano de 2012 novamente colacionada ao processo por ocasião da interposição
do apelo.
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Feito  este  registro,  por  ausência  de  comprovação  do
adimplemento das verbas salarias do período em debate, correta encontra-
se a condenação do Município de Mulungu,  pois a municipalidade não se
desincumbiu  de  seu  onus probandi,  previsto  no  inciso  II  do  art.  373  do
CPC/20151.

Segunda apelação cível

No  segundo  recurso  apelatório,  a  discussão  gira  em
torno da possibilidade do recebimento do adicional de insalubridade pela
servidora que exerce o cargo de auxiliar de enfermagem.

Como cediço,  a  Administração  Pública  deve obedecer
em todos os seus atos ao princípio da legalidade. 

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos
da Administração, que não pode agir sem previsão legal.

Analisando  os  autos,  percebe-se  que  não  há  Lei
Municipal regulamentando a percepção do adicional reclamado. Assim, o
fato de o Município não pagá-lo não infringe nenhuma norma legal.

Quanto à possibilidade de utilização da normatização
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo
XIV  da  Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela
remuneratória  requerida  (adicional  de  insalubridade),  esta  situação  só  é

1Art. 373.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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cabível quando a lei específica autorizar a aplicação por analogia da norma
regulamentadora, que in casu é inexistente.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao
adicional de insalubridade e sua classificação somente será viável mediante
reconhecimento pela própria Administração.

Vejamos  algumas  decisões  deste  egrégio  Tribunal  de
Justiça: 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GARI.  ADICIONAL  DE

INSALUBRIDADE.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELO

DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO PAGAMENTO

DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  SÚMULA  Nº  42

DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

DO  ADICIONAL  NA  LEGISLAÇÃO  LOCAL.

IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  NR

15,  DO  MTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO APELO. O adicional de insalubridade

só é devido a servidor público submetido a vínculo estatutário

ou temporário se houver previsão em lei específica editada pelo

respectivo  ente  federado.  Inteligência  da  Súmula  nº  42  deste

Tribunal de Justiça. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00002721420138150141,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 26-01-

2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PEDIDO  JULGADO

IMPROCEDENTE.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.

ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE

REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI  MUNICIPAL.

COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE  FEDERATIVO.
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MANUTENÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO

RECURSO. - Inobstante haja,  no art.  7º,  XXIII, da Constituição

Federal,  previsão  de  direito  à  percepção  do  adicional  de

insalubridade,  referida  norma é  de eficácia  limitada,  significa

dizer,  necessita  de  regulamentação  específica  estabelecendo

quais  são  as  atividades  insalubres  e  os  percentuais

correspondentes aos valores devidos. - O Município de Catolé do

Rocha,  como ente  federado,  possui liberdade e  autonomia,  no

âmbito  de  sua  competência,  para  estabelecer  e  regulamentar

direitos  a  seus  servidores  municipais,  diante  do  princípio

federativo,  insculpido  no  art.  18,  da  Carta  Magna,  pelo  que,

diante  da  ausência  de  lei  específica  regulamentando  o

percebimento do adicional de insalubridade, em obediência ao

princípio da legalidade, impossível a concessão de tal verba aos

servidores municipais. - O art. 557, caput, do Código de Processo

Civil,  permite  ao relator,  de  forma isolada,  negar seguimento a

recurso,  conferindo à parte prestação jurisdicional  equivalente a

que  seria  concedida,  caso  a  demanda  fosse  julgada  pelo  órgão

colegiado. Vistos.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00009295320138150141, - Não possui -, Relator DES FREDERICO

MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 02-12-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.  GARI.  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS

PEDIDOS.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  Ausência  de

Lei  municipal  regulamentando  a  matéria.  Concessão  do

benefício.  Impossibilidade.  Manutenção  da  sentença.

Desprovimento do apelo.  (TJPB;  APL 0000854-71.2012.815.1071;

Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 15/10/2014; Pág. 12)

Diante  disso,  em  face  da  ausência  de  norma
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regulamentadora  fixando  o  valor  a  ser  pago  a  título  de  adicional  de
insalubridade a determinadas atividades, não há como prosperar o pedido
da autora ao pagamento deste benefício.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS APELATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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