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APELAÇÃO  E REMESSA OFICIAL CONHECIDA
DE  OFÍCIO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA  EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
JULGAMENTO  PROCEDENTE  NO  1º  GRAU.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  VIGÊNCIA  DE
CONTRATO  TEMPORÁRIO  ATÉ  A
TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PARA
ESTATUTÁRIO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL
Nº  008/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES.
APLICAÇÃO  DO §  5º,  DO ART.  65,  DO MESMO
COMANDO  NORMATIVO.  LAUDO  PERICIAL
EMPRESTADO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DA PARTE
AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO
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CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  REFORMA  DO
DECISUM.  PROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA.

- Na hipótese vertente, tem-se que o vínculo jurídico
entre  a  servidora  e  a  Administração,  deu-se,
inicialmente,  de  forma  temporária,  isto  é,  uma
contratação de excepcional interesse público, sendo
tal  relação  prevista  no  art.  37,  IX,  da  Constituição
Federal,  tendo  transmudado,  posteriormente,  para
estatutária.

- Muito embora haja previsão legal, no município de
Sousa, para percepção de adicional de insalubridade
pelo servidor público,  a partir  da edição da Lei  nº
008/2011,  a  parte  autora  não  logrou  êxito  em
demonstrar o efetivo labor em condições insalubres,
por meio de prova satisfatória, nos moldes do § 5º,
do art. 65, do mesmo comando normativo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos. 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento aos recursos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls.197/205, interposta pelo
Município de Sousa contra sentença, fls. 188/196, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª
Vara da Comarca de Sousa que, nos autos da Reclamação Trabalhista convertida em
Ação de Ordinária de Cobrança, proposta por Maria de Fátima dos Santos, julgou
procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  para
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determinar  que  o  promovido  implante  o  valor
relativo ao adicional de insalubridade, no percentual
de 20% sobre o valor do salário mínimo vigente, em
folha de pagamento da autora, e em consequência,
efetue  o  pagamento  correspondente  ao  referido
adicional,  em relação ao período não atingido pela
prescrição, com os acréscimos de juros de mora de
0,5%  ao  mês  (art.  1º-F,  da  Lei  9.494/97)  e  correção
monetária pelo INPC, a partir da citação.
Sem custas. Honorários advocatícios de 10% do valor
da  causa,  pela  parte  demandada  (art.  20,  §  3º,  do
CPC). 

Nas  suas  razões,  o  recorrente  aduz,  em  síntese,  a
ausência de legislação municipal, regulamentando o adicional de insalubridade para
os  agentes  comunitários  de  saúde  municipais,  devendo  a  Administração  Pública
pautar-se no princípio da legalidade. Outrossim, aduz que caso esta Corte entenda
pela procedência do adicional de insalubridade, este deve ser pago, somente, a partir
da  Lei  Municipal  Complementar  nº  082/2011.  Ao  final,  requereu  o  provimento
recursal, a fim de reformar a sentença.

 
Contrarrazões, fls. 208/211, alegando que a atividade

desenvolvida pelo agente comunitário de saúde é considerada insalubre, consoante
atesta  o  laudo  pericial  encartado  aos  autos.  Ademais,  afirma ser  do município  a
obrigação  de  editar  legislação,  porquanto  não  pode  se  beneficiar  de  sua  própria
torpeza,  não  regulamentando  as  atividades  insalubres.  Por  fim,  pugna  pelo
desprovimento do recurso apelatório.

 
A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Dr.  José

Raimundo  de  Lima,  fls.  217/219,  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Registre-se,  por  oportuno,  não  estar  em discussão,
nestes autos, a questão da efetivação da promovente, mas o direito ao percebimento
de adicional de insalubridade, durante o período laborado como agente comunitário
de saúde.

 
Compulsando os autos, verifico na hipótese vertente,

que  o  vínculo  jurídico  entre  a  servidora  e  a  Administração,  estabeleceu-se,
inicialmente, de forma temporária, isto é, uma contratação de excepcional interesse
público,  sendo  tal  relação  prevista  no  art.  37,  IX,  da  Constituição  Federal,
submetendo  o  trabalhador  a  um regime especial,  mas,  ainda  assim,  de  natureza
administrativa.  Posteriormente,  a  autora  foi  efetivada  por  meio  da  Portaria  nº
412/2007.

Avançando no exame das verbas postuladas, tem-se
que  o  adicional  de  insalubridade  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela
Administração aos servidores em razão das atividades desempenhadas em condições
penosas ou insalubres.

Nesse  diapasão,  a  Lei  Municipal  nº  008/2011,  fls.
171/172, regulamentando o art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, fl.
154, prevê o adicional de insalubridade nas seguintes condições:

Art.  1º  -  Os  servidores  públicos  municipais  que
trabalham com habitualidade em locais insalubres ou
em  atividades  ou  operações  penosas  e  perigosas,
fazem jus aos adicionais previstos no art.  7º, inciso
XXIII,  da  Constituição  Federal  e  no  art.  65  da  Lei
Complementar Municipal nº 002, de 10 de janeiro de
1994.
Art.  2º  -  O  exercício  de  trabalho  em  condições
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insalubres assegura a percepção de adicional de 40%
(quarenta  por  cento),  20% (vinte  por  cento)  e  10%
(dez  por  cento)  calculado  sobre  a  menor
remuneração  paga  pelo  município  de  Sousa,
segundo se classifiquem, respectivamente, nos graus
máximo, médio e mínimo.
(...)
Art.  5º  -  A  caracterização  e  a  classificação  de
penosidade,  periculosidade  e  insalubridade  serão
processadas através de perícias e laudos técnicos de
inspeção efetuados por Médico ou Engenheiro do
Trabalho, na forma do Parágrafo único do art. 66 da
Lei Complementar Municipal nº 002/1994.
Parágrafo único. As atividades e operações penosas,
perigosas  e  insalubres  no  Município  de  Sousa  são
aquelas definidas nas normas reguladoras nº 15 e 16
do Ministério do Trabalho. – Negritei.

 Por outro lado, a Norma Regulamentadora nº 15, do
Ministério do Trabalho e Emprego e seu Anexo 14, vaticinam o seguinte:

Insalubridade de  grau médio Trabalhos e operações
em contato  permanente com pacientes,  animais  ou
com material infecto-contagiante, em:
-  hospitais,  serviços  de  emergência,  enfermarias,
ambulatórios,  postos  de  vacinação  e  outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana  (aplica-se  unicamente  ao  pessoal  que
tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam  objetos  de  uso  desses  pacientes,  não
previamente esterilizados);
-  hospitais,  ambulatórios,  postos  de  vacinação  e
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e
tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal
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que tenha contato com tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao
preparo de soro, vacinas e outros produtos;
-  laboratórios  de  análise  clínica  e  histopatologia
(aplica-se tão-só ao pessoal técnico);
-  gabinetes  de  autópsias,  de  anatomia  e
histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal
técnico);
- cemitérios (exumação de corpos);
- estábulos e cavalariças; e
- resíduos de animais deteriorados - negritei.

Nessa senda, o  adicional de insalubridade somente
poderia  ser devido a  partir  da  edição  da  Lei  Municipal  nº  008/2011,  que
regulamentou o referido benefício no município de Sousa,  não retroagindo à data
anterior à edição da referida legislação.

Isso porque a autora está submetida 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.

Ademais,  embora  houvesse  previsão  de  direito  à
percepção  de  adicional  de  insalubridade,  no  art.  65,  da  Lei  Complementar  nº
002/1994,  referida  norma era  de  eficácia  limitada,  razão  pela  qual  necessitava  de
regulamentação específica,  estabelecendo quais eram 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 pudesse ser percebido, pois
o Município de Sousa, 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.

Por  oportuno,  cumpre  mencionar  fragmento  de
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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. -
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
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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.

Diante  do  panorama  narrado,  analisando
detidamente  o  caderno  processual,  especialmente  o  laudo  pericial  de  fls.  39/46,
vislumbro que se trata de prova emprestada de outro processo, não se referindo à
demandante,  razão pela qual não há comprovação de que a apelada exerce o cargo
de agente comunitário em condições insalubres, ou seja, em contato permanente com
pacientes, animais ou material infectocontagioso. 

Reforçando tal entendimento, o § 5º,  do  art.  65,  da
Lei Municipal nº 008/2011 preceitua que a caracterização da insalubridade será por
meio de perícias e laudos técnicos de inspeção realizados por Médico ou Engenheiro
do Trabalho, o que não foi demonstrado nos autos pela parte autora.

Nesse  diapasão,  nada  obstante  seja  permitido,  em
tese, a percepção de adicional de insalubridade ao servidor público do município de
Sousa,  através  da  legislação  correlata  ao  tema,  qual  seja  a  Lei  nº  008/2011,  a
promovente não logrou êxito em comprovar o efetivo labor em condições insalubres,
nos moldes do art. 333, I, do Código de Processo Civil, inclusive, foi intimada para
produção de provas e permaneceu inerte, conforme se observa da certidão de fl. 187,
porquanto não faz jus ao recebimento do aludido benefício.

De  mais  a  mais,  mesmo  que  fosse  considerado  o
laudo pericial de outro agente comunitário, como prova emprestada, trazido à baila
pela recorrida, constata-se que os níveis de pressão sonora não superam o limite de
tolerância  estabelecido  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  bem  como  os
contatos com portadores de doenças,  como hanseníase, e mutirões contra a dengue
são eventuais.
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Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO  E À REMESSA OFICIAL,  para reformar a sentença,  a fim de julgar
improcedente o pleito autoral.

Por  conseguinte,  inverto  os  ônus  sucumbenciais,  a
fim de que as custas e os honorários sucumbenciais sejam suportados pela autora, no
importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes do art. 20, § 3º e § 4º, do Código de
Processo Civil,  devendo,  ainda, ser observadas as disposições do art. 12, da Lei nº
1.060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 

É como VOTO.

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

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 10 de fevereiro de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0000179-11.2011.815.0371                                                                                                                                                     9


