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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  READAPTAÇÃO DO
CARGO,  POR  MOTIVO  DE  SAÚDE,  PARA
ASSESSOR  ADMINISTRATIVO,  EM  CARÁTER
DEFINITIVO.  PEDIDO  DE  REIMPLANTAÇÃO  DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LABOR
EM  CONDIÇÕES  INSALUBRES  ATESTADA
ATRAVÉS DE COMISSÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- As condições insalubres devem ser aferidas pelo
Município, através da Secretaria de Administração –
SAD, que deverá constituir  Comissão Interna para
análise dos pedidos de insalubridade, periculosidade
e atividade penosa, com a finalidade de constatar “in
loco”  as  atividades  exercidas  pelos  servidores,
emitindo  parecer  técnico  quanto  às  condições  de
trabalho.

-  Não  havendo  nos  autos  comprovação  de  que
labora  em  condições  insalubres,  o  julgamento  de
improcedência é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, DESPROVER o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 111.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  ALANA CRISTINA

PEREIRA DE LIMA contra a Sentença de fls. 69/71 proferida pelo Juízo da 3ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da

Ação de Cobrança de Diferença de Adicional de Insalubridade ajuizada em face

do Município daquela Comarca, julgou improcedente o pedido formulado na

inicial, sob o fundamento de que o Promovido só poderá pagar o Adicional de

Insalubridade  aos  servidores  que  laborarem  em  condições  insalubres,

atestadas por comissão própria.

Em suas razões, fls. 71/81, a Apelante sustenta que faz jus ao

recebimento do Adicional de Insalubridade no patamar de 20% (grau médio),

uma vez que labora com exposição a agentes biológicos nocivos à sua saúde,

previsto no Anexo 14 da NR 15, do Ministério do Trabalho. Ao final, pugna pelo

provimento do Recurso.

Contrarrazões, fls. 85/96, pela manutenção do Decisum.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo (fls. 104/107).

É o relatório.

VOTO

Exsurge da inicial que a Autora é servidora pública, integrante

do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde junto à Secretaria Municipal

de Saúde de Campina Grande.

A  Promovente  relata  que,  em  17.12.2013,  devido  a  um

problema de saúde, foi readaptada, em caráter definitivo, para exercer o cargo

de Assessor Administrativo, no Centro de Saúde do Catolé, conforme Portaria

nº 866/2013, realizando triagem médica, com marcação de consulta e entrega

de fichas aos pacientes.
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Afirma que, quando exercia o cargo de Agente Comunitário de

Saúde,  recebia o Adicional  de Insalubridade em grau médio de 20% e,  em

razão  da  readaptação  ocorrida,  deixou  de  recebê-lo,  mesmo  estando  em

contato permanente com pacientes doentes.

Pois bem.

O Apelo não merece prosperar.

A Lei n.º 2.378, de 07 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o

Estatuto dos Servidores do Município de Campina Grande, das Autarquias e

das  Fundações  Públicas  Municipais,  dispõe  em  seus  artigos  76  e  78,

respectivamente:

“Art.76 – Os servidores que trabalham com habitualidade
em  locais  insalubres  ou  em  contato  permanente  com
substâncias  tóxicas,  radioativas  ou  com  risco  de  vida,
fazem  jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo.
(...)
§2.º – O direito ao adicional de insalubridade cessa com
a  eliminação  das  condições  ou  dos  riscos  que  deram
origem a sua concessão.

Art.  78.  Na  concessão  dos  adicionais  de  atividades
penosas,  de  insalubridade  e  de  periculosidade,  serão
observadas  as  situações  estabelecidas  em  legislação
específica.

Por outro lado, o Decreto n.º 3.389, de 08 de junho de 2009,

que regulamenta a concessão dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade

ou  Atividades  Penosa,  previstas  nos  artigos  76  a  80,  da  Lei  Municipal  nº

2.378/92 – Estatuto do Servidor Municipal da Administração Direta, Autarquias

e Fundações Públicas Municipais, reza:

(...)

Art.  4.º  –  Ao  servidor  no  exercício  da  função  em
condições  insalubres,  acima  dos  limites  de  tolerância
aprovada  pela  Comissão  competente,  assegura-se  a
percepção  de  adicional  de  10%  (dez  por  cento),  20%
(vinte  por  cento)  e  40% (quarenta  por  cento)  sobre  o
salário-mínimo  municipal,  segundo  se  classifiquem  nos
graus mínimo, médio e máximo, respectivamente.

3



Apelação Cível nº 0007848-89.2015.815.0011

Art.  6.º  –  Em  instrumento  próprio,  a  Secretaria  de
Administração - SAD deverá constituir Comissão Interna
para análise dos pedidos de insalubridade, periculosidade
e  atividade  penosa,  com  a  finalidade  de  constatar  “in
loco” as atividades exercidas pelos servidores, emitindo
parecer técnico quanto às condições de trabalho. (...)

A despeito da existência da norma prevendo o pagamento do

Adicional de Insalubridade aos servidores públicos estatutários do Município de

Campina Grande, desde 1992, tal benefício somente foi regulamentado em 08

de junho de 2009, com o Decreto nº 3.389/2009.

De acordo com o Decreto nº 3.389 de 08 de junho de 2009, as

condições insalubres devem ser aferidas pelo Município através da Secretaria

de Administração – SAD, que deverá constituir Comissão Interna para análise

dos  pedidos  de  insalubridade,  periculosidade  e  atividade  penosa,  com  a

finalidade  de  constatar  “in  loco”  as  atividades  exercidas  pelos  servidores,

emitindo parecer técnico quanto às condições de trabalho.

Observa-se  que o direito  ao  Adicional  de  Insalubridade está

ligado diretamente à comprovação do exercício do labor em local insalubre, sob

pena de indeferimento do pleito.

Para lograr êxito em sua Demanda, mister a comprovação por

parte da Autora de que labora em local insalubre. É o que concluímos deste

julgado no nosso Tribunal:

CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO  -  APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA  -  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  -
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - REGIME JURÍDICO
ESTATUTÁRIO  - PRETENSÃO  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE - LEI LOCAL REGULAMENTADORA
- EXISTÊNCIA -  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE  AS  ATIVIDADES  SÃO  EXERCIDAS  EM
AMBIENTE  INSALUBRE  -  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO -  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -
DESPROVIMENTO.  -  O  adicional  de  insalubridade  foi
suficientemente  regulamentado  pela  Municipalidade  a
partir do Decreto nº 3.389/2009. Contudo, as autoras não
comprovaram que as atividades por elas desenvolvidas
são  insalubres  em  grau  médio.  Em  contrapartida,  o
promovido  juntou  laudo  desenvolvido  pelo  Serviço
Especializado  em  Engenharia  de  Segurança  e  em

4



Apelação Cível nº 0007848-89.2015.815.0011

Medicina  do  Trabalho  da  Prefeitura,  no  qual  restou
concluído  que  as  autoras  não  laboram  em  condições
insalubres. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00024130820138150011, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS,
j. em 04-07-2017).

Assim, se a Apelante não comprova o desempenho do labor

em  local  insalubre,  não  poderia  o  magistrado  justificar  a  condenação  da

Edilidade na verba requerida.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO O APELO, 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  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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