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EMBARGOS  INFRINGENTES.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  APELAÇÃO.  VOTO VENCEDOR.
PROVIMENTO  DOS  PLEITOS  AUTORAIS.
IRRESIGNAÇÃO  DA  EDILIDADE.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  NECESSIDADE  DE
REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI
MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO
ENTE  FEDERATIVO.  INCIDENTE  DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Os embargos infringentes são cabíveis de acórdão
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não  unânime  que  houver  reformado,  em  grau  de
apelação,  a  sentença de mérito,  nos moldes do art.
530, do Código de Processo Civil.

-  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
(Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000622-03.213.815.0000).

-  Inobstante  haja  previsão  legal  de  direito  à
percepção  de  adicional  de  insalubridade,  na
Constituição Federal, art. 7º, XXIII, e na Lei Orgânica
do Município de Bayeux, art. 58, XI, referidas normas
são de eficácia limitada, razão pela qual necessitam
de  regulamentação  específica,  estabelecendo  quais
são as atividades insalubres e os percentuais a serem
fixados, a fim de garantir a eficácia plena da norma e
obedecer  ao  princípio  da  legalidade,  para  que  o
direito  postulado  possa  ser  percebido,  pois  o
Município  de  Bayeux,  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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  os  Embargos
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Infringentes.

Gevison  de  Medeiros  Silva  ajuizou Ação  de
Cobrança de Adicional de Insalubridade, em desfavor do  Município de Bayeux,
afirmando ter sido contratado pela Edilidade, em 12 de fevereiro de 2004, a fim de
exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde,  por meio de processo seletivo,
tendo permutado para o quadro efetivo, tornando-se estatutário, a partir de março de
2008.

Inobstante ter laborado regularmente durante todo o
período,  desempenhando  suas  funções  em  condições  insalubres,  não  vem
percebendo o adicional de insalubridade, no grau médio, e sua incidência sobre as
demais verbas. Por fim, carreou aos autos contracheques, fls. 09/15, documentação
relativa ao processo seletivo, fls. 16/19, Lei Municipal nº 1.067/2007, fls. 20/23 e laudo
pericial, fls. 24/38. 

Ao contestar  a ação,  fls.  41/43,  a  Edilidade alega a
inexistência  de  condições  insalubres  de  trabalho,  tendo  em  vista  fornecer  os
equipamentos suficientes para neutralizar os fatores de risco. Ao final, postula pela
improcedência dos pleitos autorais.

 
Impugnação  à  contestação,  fls.  48/52,  rebatendo  os

argumentos perfilhados pelo ente municipal.

Ao decidir  a lide,  fls.  54/57,  o  Magistrado singular
julgou improcedente a pretensão disposta na inicial, haja vista a ausência de previsão
legal na legislação municipal acerca do percebimento do adicional de insalubridade:

Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo
improcedente o pedido e faço com base no art. 269, I
do CPC c/c art. 37, inciso XI da CF.

Inconformado  com  o  teor  do  édito  judicial,  o
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promovente  interpôs  Apelatório,  fls.  59/69,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,
aduzindo, em síntese, o direito à percepção de adicional de insalubridade, em face da
previsão legal na Constituição Federal, art. 7º, XXIII, bem como no art. 58, da Lei
Orgânica Municipal e na Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Contrarrazões  não  ofertadas  pelo  Município  de
Bayeux, consoante certidão de fl. 126V.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr. José Raimundo de Lima, fls. 132/135, opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação de mérito.

Este  sodalício,  por  maioria,  deu  provimento  à
Apelação, fls. 146/151, para determinar a implantação do adicional de insalubridade,
no  patamar  de  20%,  sobre  o  vencimento  do  autor,  bem como  para  condenar  ao
pagamento do retroativo da aludida verba, no período de 01/03/2008 a 08/03/2011, e
seus reflexos sobre as gratificações natalinas e as férias.

Voto  vencido,  fls.  162/168,  negando provimento ao
recurso apelatório, haja vista a ausência de legislação municipal, regulamentando o
percebimento  do  adicional  de  insalubridade,  bem  como  a  impossibilidade  de  se
aplicar a norma regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Município  de  Bayeux  manejou  Embargos
Infringentes,  fls.  174/179,  sob  os  seguintes  argumentos:  é  vedada  a  aplicação
analógica de normas editadas por outros entes federados; os servidores estatutários
não podem se beneficiar de normas celetistas e, por fim, a previsão de adicional de
insalubridade na Lei Orgânica Municipal não é suficiente para configurar o direito
subjetivo  à  percepção  da  referida  verba,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da
legalidade. Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos, na forma do voto
vencido, mantendo-se a decisão de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões, fls. 185/189, alegando a previsão legal
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de adicional de insalubridade na Lei Orgânica Municipal, em seu art. 58, XI, restando
ausente,  apenas,  norma  regulamentadora,  portanto  é  razoável  a  aplicação,  por
analogia, da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por fim, pugna pela rejeição dos Embargos Infringentes.

Constatados  os  requisitos  de  admissibilidade,  os
presentes Embargos Infringentes foram admitidos, fl. 191.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De antemão, consoante dispõe o art. 530, do Código
de Processo Civil, os embargos infringentes são cabíveis de acórdão, não unânime,
em grau de apelação, que reforma a sentença. Eis o dispositivo legal:

Art.  530.  Cabem  embargos  infringentes  quando  o
acórdão não unânime houver reformado, em grau de
apelação,  a  sentença de mérito,  ou houver julgado
procedente  ação  rescisória.  Se  o  desacordo  for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto
da divergência. 

Registre-se,  por  oportuno,  que  a  divergência
devolvida por intermédio do presente recurso reside em verificar a possibilidade de
concessão  de  adicional  de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde,
aplicando-se,  analogicamente,  a  Norma Regulamentadora nº  15,  do Ministério do
Trabalho e Emprego, em razão da ausência de legislação municipal, regulamentando
a matéria.

De bom alvitre registrar, que meu posicionamento
anterior era no sentido de concessão do aludido benefício, por entender que o cargo
de agente  comunitário  de  saúde  expõe  o  trabalhador  a  uma  gama  de  agentes

Embargos Infringentes nº 2004614-35.2014.815.0000                                                                                                                               5



biológicos  insalubres,  motivo  pelo  qual  seria  razoável,  na  ausência  de  legislação
municipal regulamentadora, aplicar-se, analogicamente, a Norma Regulamentadora
nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Todavia,  cumpre  mencionar  o  julgamento  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000622-03.213.815.0000, deste
Sodalício, publicado  em  05/05/2014,  no  Diário  da  Justiça,  que  restou  assim
consignado:

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. 

Nessa senda, filiei-me ao entendimento exarado por
esta Corte de Justiça, tendo em vista os argumentos a seguir pormenorizados:

Inicialmente,  do  acervo  probatório  encartado  aos
autos,  vislumbro que o vínculo  jurídico  entre  o servidor e  a  Administração é  de
natureza estatutária,  porquanto o autor  está submetido a regime próprio do ente
municipal, para o qual labora, e a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que as
normas, de índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob a égide estatutária,
bem como as  regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem
usurpar a competência do ente municipal.

Nesse  sentido,  colaciono  escólio  do  Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
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AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados, em virtude da repartição
de competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93. 3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) - negritei.

De  outra  banda,  inobstante  haja  previsão  legal  de
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direito à percepção de adicional de insalubridade, na Constituição Federal, art. 7º,
XXIII, e na Lei Orgânica do Município de Bayeux, art. 58, XI, referidas normas são de
eficácia  limitada,  razão  pela  qual  necessitam  de  regulamentação  específica,
estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais a serem fixados, a
fim de garantir a eficácia plena da norma e obedecer ao princípio da legalidade, para
que o direito postulado possa ser percebido, pois o Município de Bayeux, 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.

Cumpre, ainda,  mencionar que a previsão legal do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, mesmo
que não fosse norma de eficácia limitada, não se estenderia aos servidores públicos
estatutários, haja vista não restar compreendida no rol dos direitos sociais previstos
no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

Por  oportuno,  cumpre  mencionar  fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal tratando da temática abordada:

(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a  seguir:
“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração para
as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. -
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O  artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não
ser necessária a repetição de seus enunciados, mas
com  isso  não  quis  significar  que,  quando  algum
deles  dependesse  de  legislação  infraconstitucional
para  ter  eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por
força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
integrarão  necessariamente  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mas,  quando
dependem  de  lei  que  os  regulamente  para  dar
eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que
eles  decorrem,  essa  legislação  infraconstitucional
terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a  que  pertence  o
servidor público, da competência dos mencionados
entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido,  mas não provido”. (ARE
723492/SE  –  SERGIPE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  Relator(a):
Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:  21/02/2013)  -
grifei.

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

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS
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INFRINGENTES, para fazer prevalecer o voto vencido.

É como VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, na eventual ausência do Desembargador Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente).  Participaram do julgamento,  o  Relator,
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e os Desembargadores Maria das Graças
Morais  Guedes,  José  Aurélio  da  Cruz,  Ricardo Vital  de  Almeida (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e
Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira  Lavor,
representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de agosto de 2014
- data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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