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APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  GARI.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  DESCABIMENTO.
NECESSIDADE  DE  EXISTÊNCIA  DE  LEI
ESPECÍFICA A REGULAMENTAR O PAGAMENTO
DO BENEFÍCIO.  SÚMULA 42,  DESTA CORTE DE
JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO ENTE
FEDERATIVO.  MODIFICAÇÃO DO  DECISUM.
PROVIMENTO.

- O município, 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,  razão pela
qual  estando  ausente  norma  regulamentadora

Apelação Cível nº 0000949-07.2015.815.0551 1



municipal  acerca  de  adicional  de  insalubridade,
incabível  sua percepção,  em face da obediência  ao
princípio da legalidade.

- Nos termos da Súmula nº 42, desta Corte de Justiça,
“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”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso apelatório.

Damião  Silva  Souza ajuizou  a  presente  Ação
Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais, em face do Município de Remígio, sob a
alegação de ter sido gari, laborando em condições insalubres, sem, contudo, perceber
o benefício referente ao adicional de insalubridade durante o tempo em que prestou
serviço para Edilidade.

O  Município  de  Remígio,  apesar  de  devidamente
citado, não apresentou contestação, conforme certidão de fl. 27.

Às  fls.  29/32,  a  Juíza  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ISTO POSTO, mais dos autos consta e aos princípios
de Direito aplicáveis à espécie, julgo PROCEDENTE,
condenando o réu a pagar à parte autora os valores
referentes  ao  adicional  de  insalubridade  (grau
máximo) abril de 2013 a julho de 2015, cujos valores
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deverão  ser  apurados  em  liquidação  de  sentença,
com  incidência  da  contribuição  previdenciária  nos
moldes legais, acrescidos de juros de mora, desde a
citação,  à  razão  de  0,5%  (meio  por  cento)  até
29/06/2009  (para  relações  jurídicas  não  tributárias),
por  força do artigo  1º-F,  da Lei  n.9.494/97,  em sua
redação original, conferida pela Medida Provisória n.
2.180-35/2013,  e  a  partir  de  30/06/2009,  com
incidência  dos  índices  aplicados  à  caderneta  de
poupança, por força da redação conferida pela Lei n.
11.960/2009 (…).

Inconformada,  a parte  promovida  interpôs
APELAÇÃO, fls. 36/43, aduzindo, em síntese, que o promovente, apesar de ser gari,
utiliza  equipamentos  apropriados  na coleta  de  lixo,  o  que elimina e  neutraliza  a
insalubridade,  não  sendo,  portanto,  devido  o  benefício  perseguido.  No  mais,
assegura que a insalubridade do ambiente de trabalho deve ser aferida por meio de
produção de perícia, cuja necessidade não é elidida por simples prova documental.
Por fim, aduz que na remota hipótese de ser mantida a sentença, deve-se observar o
marco inicial para a contagem dos juros moratórios, assim como a Lei Municipal nº
612/2002, que prevê o pagamento das obrigações de pequeno valor.  

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Do  acervo  probatório  encartado  aos  autos,  resulta
demonstrado que o apelado trabalhou para o  Município de Remígio, exercendo a
função de gari, consoante aditivo contratual, fl. 13 e demonstrativos de pagamento de
salários.

A Lei Municipal nº 449/93, fls. 14/18, a qual dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores da Prefeitura de Remígio,  prevê o
pagamento  de  adicional  sobre  o  vencimento  aos  servidores  que  trabalhem  com
habitualidade em locais insalubres, todavia, o referido diploma não regulamenta o
grau de insalubridade, com seus respectivos percentuais, bem como a base de cálculo
para percepção do adicional pleiteado, constituindo disposição normativa de eficácia
limitada,  cujos  esfeitos  essenciais  só  serão  impositivos  após  edição  de  norma
regulamentadora, o que impossibilita, assim, o deferimento do benefício perseguido.

Em caso idêntico, esta Corte de Justiça,  no mesmo
norte, decidiu, recentemente:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO  DE  REMÍGIO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  CONCESSÃO  DE
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  BENEFÍCIO
INSTITUÍDO NO ART. 58 DA LEI MUNICIPAL Nº.
449/93. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR Nº. 15,
DO MTE, PARA FINS DE REGULAMENTAÇÃO DA
DISPOSIÇÃO  LEGAL.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  EDILIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. DIREITO À PROVA. PRETENSÃO NÃO
DEDUZIDA APÓS A INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
VÍCIO  NA  INSTÂNCIA  RECURSAL.
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IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO
DA  LEALDADE  E  BOA-FÉ  PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ENUNCIADO  Nº.  42  DA
SÚMULA DESTE  TRIBUNAL.  INSTITUIÇÃO  DO
BENEFÍCIO  EM  LEI  MUNICIPAL.  NORMA  DE
EFICÁCIA  LIMITADA.  NECESSIDADE  DE
REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DE  INSTRUMENTOS  NORMATIVOS  EDITADOS
POR  OUTROS  ENTES.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp 840.817/RS, decidiu que o direito à
prova, enquanto corolário do direito fundamental ao
contraditório, pode ser exercido pela parte em dois
momentos  distintos:  (I)  com  a  formulação  de
protesto probatório genérico, na petição inicial ou na
contestação,  e  (II)  após  a  intimação  do  Juízo  para
especificação,  desde  que  existam  questões
controvertidas, identificadas na fase de saneamento,
que necessitem de dilação probatória, nos termos do
art. 324 e 331, § 2º, do Código de Processo Civil/1973.
2. O Enunciado nº 42 da Súmula desta Egrégia Corte
dispõe que a vigência de lei específica do respectivo
ente  federado  que  regulamente  a  concessão  do
adicional de insalubridade é antecedente inafastável
ao  regular  pagamento  do  benefício  aos  seus
servidores, não sendo possível a aplicação analógica
de  regras  celetistas  ou  outras  editadas  por  entes
diversos,  sob  pena  de  violação  da  autonomia
federativa,  em  consonância  com  o  decidido  pelo
Superior Tribunal de Justiça no AREsp 457.763/MG.
(TJPB,  AC  nº  000595-50.2013.8.15.0551,  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, J. 14/03/2017).
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Ainda, como se não bastasse, seguindo essa mesma
linha  de  raciocínio,  este  Sodalício  julgou  o  Incidente  de  Uniformização  de
Jurisprudência nº 2000622-03.213.815.0000, publicado em  05/05/2014,  no Diário da
Justiça, que restou assim consignado através da Súmula nº 42, desta Corte:

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.

Logo, diante do panorama narrado e em obediência
ao princípio da legalidade, não há como se conceder adicional de insalubridade a
servidor  municipal,  estando  ausente  legislação  específica  do  respectivo  ente
federativo, ou seja, do Município de Remígio, regulamentando a matéria, porquanto
resta incabível, no caso concreto, a aplicação analógica da Constituição Federal e da
Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
deve ser reformada, pois, diante da inexistência de lei que regulamente a matéria,
impossível  determinar  que  o  Município  de  Remígio pague  o  adicional  de
insalubridade perseguido pela parte autora.

Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  pela
parte promovente, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), contudo, em razão
do benefício da justiça gratuita deferido em seu favor, fl. 20, suspendo a exigibilidade
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
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Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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