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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO –  APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA –  AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE  –  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA  –
PEDIDOS  –  CONTAGEM  DE  TEMPO  DE
SERVIÇO PRETÉRITO EM SUA CTPS,  TERÇO
DE  FÉRIAS,  FGTS,  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  REFLEXOS  EM  OUTRAS
VERBAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO  DA  SERVIDORA  –  RELAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE O
PERÍODO RECLAMADO –  VÍNCULO  JURÍDICO
ADMINISTRATIVO  –  INDEVIDA  A  ANOTAÇÃO
DO PERÍODO NA CTPS – DIREITO AO TERÇO
DE  FÉRIAS  E  AO  FGTS  –  EXTENSÃO  DOS
DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA
CF – ENTENDIMENTO DO STF – PROVIMENTO
DO APELO NESTE ASPECTO – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE  –  AUSÊNCIA  DE  LEI
REGULAMENTADORA  DURANTE  O  PERÍODO
RECLAMADO  –  LEGISLAÇÃO  RESTRITA  AOS
SERVIDORES  COM  CONTATO  DIRETO  E
DIÁRIO  COM  PACIENTES  INFECTADOS  OU
SUBSTÂNCIAS  RADIOATIVAS  –
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO DO
DIREITO  AOS  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE
SAÚDE  POR  ANALOGIA  –  LEI  MUNICIPAL  Nº
11.821/2009  –  EDIÇÃO  POSTERIOR  AO
PERÍODO  RECLAMADO  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  NESSE  PONTO  –  PROVIMENTO
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PARCIAL MONOCRÁTICO – ART. 557, §1º-A, DO
CPC.

 Durante o período reclamado, o vínculo entre  as
partes  era  jurídico-administrativo,  tendo  em vista
que  a  recorrente  havia  sido  contratada
temporariamente para prestar  serviços de agente
comunitário  de  saúde,  não  gerando  direito  à
anotação da CTPS.

 Por  outro  lado,  o  apelo  merece  provimento
parcial  quanto ao terço de férias e ao FGTS, na
medida  em  que  a  matéria  resta  pacificada  no
Supremo Tribunal Federal, bem como nesta Corte
de Justiça, que estende aos servidores contratados
temporariamente  os  direitos  sociais  previstos  no
art. 7º da CF.

 Ademais, o STF tem reconhecido em favor dos
trabalhadores  o  direito  ao  FGTS,  ainda  que  o
contrato  seja  declarado  nulo,  nos  termos  do  art.
19-A da Lei nº 8.036/90. 

 Quanto ao adicional de insalubridade, as razões
recursais  não  merecem  acolhida,  porquanto  a
apelante  não  se  adequava  às  categorias  de
servidores dispostos na Lei Municipal nº 1.522/91,
além  de  ser  inviável  o  reconhecimento  do  seu
direito  com  base  na  Lei  nº  11.821/2009,  cuja
edição é posterior ao período reclamado.

 Logo, não havendo norma editada à época pelo
Município  acerca  da  extensão  do  adicional  de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde,
incabível a concessão de tal benefício, nos termos
da Súmula nº 42/TJPB.

 Sentença  em  desacordo  com  o  entendimento
jurisprudencial pacífico no STF somente quando ao
terço  de  férias  e  FGTS.  Provimento  parcial
monocrático,  nos  termos  do  art.  557,  §1º-A,  do
CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por OSANETE DA SILVA
em face  da  sentença de  fls.  208/209,  que  julgou improcedente a  ação de
cobrança ajuizada pela apelante em face do MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,
ora apelado, por não reconhecer o direito da demandante à percepção do FGTS,
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bem como  do  adicional  de  insalubridade,  tendo  em vista  não  preencher  os
requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.522/91.

Em suas razões (fls. 212/226), a recorrente pugna pela reforma
da decisão  a  quo, para  que  seja  reconhecido  o  seu  direito  ao  adicional  de
insalubridade e aos depósitos do FGTS.

Contrarrazões às fls. 252/259.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  declarou  inexistir  interesse
público que reclame a atuação ministerial no presente feito (fls. 266/267).

É o relatório.

DECIDO.

No  caso,  a  recorrente  é  agente  comunitária  de  saúde  do
Município de João Pessoa, contratada para prestar esses serviços desde 07 de
novembro 1998, sendo efetivada na Administração Pública em 02 de abril  de
2008, data em que a Edilidade assinou a sua CTPS.

Com  base  nestes  fatos,  a  servidora  ajuizou  a  presente  ação
requerendo a anotação dos anos anteriores em sua carteira de trabalho, bem
como  o  depósito  do  FGTS  do  período  que  antecedeu  a  sua  efetivação  no
serviço publico, além do terço de férias referente aos três anos anteriores e, por
último, o pagamento do adicional de insalubridade, com reflexo financeiros sobre
as demais verbas.

Ao  sentenciar,  o  magistrado  julgou  a  demanda  inteiramente
improcedente,  razão  pela  qual  o  demandante  se  insurge  quanto  a  todos  os
capítulos da sentença.

Assim, passo a analisar separadamente cada um dos pedidos.

DA ANOTAÇÃO DA CTPS

Em  princípio,  é  importante  registrar  que  a  competência  desta
Justiça  Comum para  o  julgamento  da  presente  demanda  resulta  do  fato  da
demandante estar pleiteando direitos referentes ao período anterior à assinatura
da sua CTPS pelo Município de João Pessoa.

Assim, observa-se que o regime celetista entre as partes somente
passou a existir  a partir  da anotação da sua carteira de trabalho,  marco que
transfere a competência para apreciação de futuras demandas para a Justiça do
Trabalho.

Dessa maneira, conclui-se que, à época do período reclamado, a
recorrente havia  sido contratada temporariamente pela  Administração Pública
Municipal,  cujo  vínculo  é  precário  e  a  relação  é  jurídico-administrativa,  não
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gerando direito à anotação da CTPS, porquanto não se submete as regras da
CLT.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI
MUNICIPAL  Nº  1.670/2006  QUE  CRIOU  CARGOS  DE
PROVIMENTO EFETIVO NO QUADRO PERMANENTE DE
PESSOAL NO MUNICÍPIO. 1.  Analisa-se qual a natureza
do  vínculo  existente  entre  o  ente  municipal  e  a
reclamante (admitida em 28 de junho de 1988 como agente
comunitário  de  saúde),  nos  autos  de  conflito  negativo  de
competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara
de Belo Jardim - PE e o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de
Belo Jardim-PE. 2. O Município reclamado, por meio da Lei
n.  1.670/2006,  submeteu  os  ocupantes  de  agente
comunitário de saúde ao regime estatutário, razão pela qual
a  competência  para  o  julgamento  do  feito  é  do  Juízo
Comum. 3.  Quanto ao período anterior à lei  municipal,
também é da Justiça Comum Estadual  a competência
para julgar a respeito dos pedidos relativos ao período
em que a reclamante foi contratada temporariamente, ou
seja,  de forma precária,  conforme estabelecido no art.
37, IX, da CF, ante a relação jurídico-administrativa entre
os demandantes. 4. Não há possibilidade da transmudação
do  regime  jurídico-administrativo,  cuja  relação  era
reconhecidamente  precária,  estabelecida  na  Lei  Federal
11.350/2006, para o regime celetista, se, no caso concreto,
a contratação se deu antes da edição da aludida disciplina
legislativa. 5. Agravo regimental não provido.1

Portanto,  as  razões  recursais  não  merecem  acolhida  nesse
aspecto.

DOS DEPÓSITOS DO FGTS E DO TERÇO DE FÉRIAS

Quanto ao direito da promovente à percepção do terço de férias e
do FGTS, a matéria resta pacificada no Supremo Tribunal Federal, bem como
nesta  Corte  de  Justiça,  que  têm  estendido  aos  servidores  contratados
temporariamente  os direitos  sociais  previstos  no art.  7º  da CF,  conforme se
depreende pelos julgados abaixo:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Administrativo. 2.  Servidor público contratado em
caráter  temporário.  Renovações  sucessivas  do  contrato.
Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art.  7º
da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-
terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca
do  pagamento  dobrado  das  férias.  Questão  de  índole
infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de

1 STJ  -  AgRg  no  CC  126.296/PE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
13/11/2013, DJe 05/02/2014.

Apelação Cível nº 0015933-50.2011.815.2001 4



infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.2

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  DIREITOS  SOCIAIS
PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO.  EXTENSÃO  AO
SERVIDOR  CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  1.  Conforme  a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores
contratados  em  caráter  temporário  têm  direito  à
extensão  de  direitos  sociais  constantes  do  art.  7º  do
Magno  Texto,  nos  moldes  do  inciso  IX  do  art.  37  da
Carta Magna. 2. Agravo regimental desprovido.3 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM  CONCURSO.  DIREITO  À  ESTABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DIREITO  AOS  SALÁRIOS  RETIDOS
DÉCIMO  TERCEIRO,  FÉRIAS  E  SEUS  RESPECTIVOS
TERÇOS  CONSTITUCIONAIS.  PRECEDENTE  DO  STF.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO
ESTADO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  VERBAS  DEVIDAS.
FGTS.  DIREITO  AO  RECOLHIMENTO  DAS  PARCELAS
RELATIVAS  À  EFETIVA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
SEGURO  DESEMPREGO.  VERBA  CELETISTA.
DESCABIMENTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROVA.  COMPENSAÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  A  administração
pública  detém discricionariedade  para exonerar  o servidor
contratado a título precário.  O Supremo Tribunal Federal,
modificando  posicionamento  anterior,  tem  entendido
que, em caso de nulidade do contrato de trabalho, ao
empregado admitido no serviço público sem concurso
são  devidos,  além  do  saldo  de  salários,  o  décimo
terceiro, as férias e o terço constitucional. (….).4

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO
DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO DE INGÁ. NULIDADE
RECONHECIDA.  DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS
E  FGTS.  VERBAS  A  QUE  TEM  DIREITO  O
DEMANDANTE. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS  RECURSOS.  (...)  É
obrigação  constitucional  do  poder  público  remunerar
seus servidores pelos trabalhos prestados, constituindo
enriquecimento  ilícito  a  retenção  de  suas  verbas
salariais.  Portanto,  é  devido  o  pagamento  do  décimo
terceiro  salário  e  das  férias. Com  relação  ao  FGTS,  o

2 STF  -  ARE  681356  AgR,  Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/08/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012. 

3 STF - ARE 663104 AgR, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012.

4 TJPB; AC 0000984-13.2012.815.0311; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho de
Salles; DJPB 22/01/2014.
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recente informativo n. 670/stf, relativo ao período de 11 a 15
de  junho  de  2012,  consignou  que  o  pretório  Excelso,  no
julgamento do re 596478/rr, Rel. Orig. Min. Ellen gracie, Rel.
P/ o acórdão Min. Dias toffoli, cujo acórdão está pendente
de publicação, decidiu que “o art. 19 - A da Lei nº 8.036/90,
acrescido  pelo  art.  9º  da  Medida  Provisória  nº  2.164-
41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha
sido  contratada  sem  concurso  público  não  afronta  a
constituição”.5

Por esse prisma, entende-se que a promovente somente não teria
direito  ao  pagamento  dos  valores  respectivos  se  a  Administração  Estadual
comprovasse a sua quitação, nos termos do art.  333, II,  do CPC, o que não
ocorreu no presente caso.

Noutro ponto, a decisão vergastada também merece retoque com
relação  ao  FGTS,  na  medida  em  que  apresenta-se  em  desacordo  com  o
entendimento jurisprudencial dominante no Supremo Tribunal Federal, conforme
veremos.

Embora  a referida  verba  seja corriqueiramente  apontada como
celetista,  a  previsão  do  art.  7º,  III,  da  CF,  revela-o  como  um  direito
constitucionalmente  assegurado  a  todos  os  trabalhadores,  sendo,  portanto,
extensível  aos  prestadores  de serviços,  contratados  pela  Administração  para
atender  às  necessidades  temporárias  de  excepcional  interesse  público,  nos
moldes do art. 37, IX, da CF.

Para melhor elucidação, vejamos os precedentes do STF sobre a
matéria:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  SERVIÇO  PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER  TEMPORÁRIO.
RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  DO  CONTRATO.
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS  PREVISTOS  NO
ART.  7º  DA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA.  DIREITO
AO  DEPÓSITO  DO  FGTS.  Orientação  que  prevalece  no
Supremo  Tribunal  Federal  em  razão  de  julgamento  final,
com  repercussão  geral,  do  re  596.478/RR.  Recurso  de
agravo improvido.6

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.  2.  Servidor  público
contratado  em  caráter  temporário. Renovações
sucessivas  do  contrato.  3.  Aplicabilidade  dos  direitos
sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37,
IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional
de férias. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos

5 TJPB;  Rec.  020.2010.001035-2/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista
Barbosa; DJPB 10/09/2013; Pág. 13. 

6 STF; RE-AgR 752.136; MG; Segunda Turma; Rel. Min. CELSO DE MELLO; Julg. 29/10/2013; DJE 13/12/2013;
Pág. 36.
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capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  5.  Agravo
regimental a que se nega provimento.7

Agravo  regimental  no  agravo  de  instrumento.  Servidor
temporário. Contrato  prorrogado  sucessivamente.
Gratificação  natalina  e  férias.  Percepção.  Possibilidade.
Precedentes.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  no
sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais
previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor
contratado  temporariamente,  nos  moldes  do  art.  37,
inciso IX,  da referida Carta  da República,  notadamente
quando o contrato é sucessivamente renovado.  2.  Agravo
regimental não provido.8

Além disso, o STF entende que os prestadores de serviços fazem
jus ao FGTS ainda que o contrato seja considerado nulo,  conforme previsão
expressa no art. 19-A9 da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido, colaciono a seguinte
jurisprudência:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  FGTS.  CONTRATO  DE
TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECLARADO  NULO.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O tribunal, na sessão plenária de 13 de
junho de 2012,  apreciando o recurso extraordinário nº
596.478/rr, reconheceu o direito aos depósitos do fundo
de  garantia  do  tempo  de  serviço  FGTS  aos
trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a
administração  pública  declarado  nulo  em  razão  da
inobservância  da  regra  constitucional  a  revelar  a
necessidade de prévia aprovação em concurso público.
(...). Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina
judiciária,  ocupando  espaço  que  deveria  ser  utilizado  na
apreciação de outro processo. 2. Ante o quadro, conheço do
agravo e o desprovejo.10

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato
nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei
nº 8.036/90. Constitucionalidade.  1.  É constitucional  o art.
19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de
trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja
declarado  nulo  por  ausência  de  prévia  aprovação  em
concurso  público,  desde  que  mantido  o  seu  direito  ao
salário.  2. Mesmo  quando  reconhecida  a  nulidade  da
contratação do empregado público, nos termos do art.
37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do
trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido

7 STF; AG-RE-AgRg 664.484; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 25/02/2013; Pág. 20.
8 STF - AI 767024 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 23-04-2012 PUBLIC 24-04-2012.
9 Art.  19-A.  É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador  cujo contrato de trabalho seja

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao
salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

10 STF; ARE 859.459; DF; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 27/01/2015; DJE 11/02/2015; Pág. 282.

Apelação Cível nº 0015933-50.2011.815.2001 7



ser  devido  o  salário  pelos  serviços  prestados. 3.
Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.11

Registre-se, por cautela, a inocorrência de prescrição quanto às
parcelas do FGTS, porquanto vigora o prazo de trinta anos para tal cobrança,
nos termos da Súmula nº 210 do STJ: A ação de cobrança das contribuições
para o FGTS prescreve em trinta (30) anos.

Nesse  contexto,  é  imprescindível  ressaltar  que  embora  o  STF
tenha  afastado  o  referido  prazo  de  trinta  anos,  atribuindo  a  prescrição
quinquenal ao FGTS, tal decisão ainda aguarda o trânsito em julgado, visto que
somente fora publicada no DJE do dia 19 de fevereiro de 2015, além de haver
modulado os efeitos no sentido de aplicá-los na modalidade ex nunc.

Para melhor elucidação, vejamos o julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito do trabalho. Fundo
de garantia por tempo de serviço (fgts). Cobrança de valores
não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art.
7º,  XXIX,  da  constituição.  Superação  de  entendimento
anterior  sobre  prescrição  trintenária.  Inconstitucionalidade
dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do regulamento
do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto  nº  99.684/1990.
Segurança  jurídica.  Necessidade  de  modulação  dos
efeitos  da  decisão. Art.  27  da  Lei  nº  9.868/1999.
Declaração  de  inconstitucionalidade  com  efeitos  ex
nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.12

Portanto,  dou  provimento  parcial  ao  presente  apelo  para
reconhecer o direito da recorrente ao terço de férias dos três anos anteriores a
assinatura  da  sua  carteira  de  trabalho,  bem  como  aos  depósitos  do  FGTS
referente  ao  período  compreendido  entre  a  data  da  sua  contratação  (07  de
novembro de 1998) até o dia da anotação do Município em sua CTPS (02 de
abril de 2008).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS

Com  efeito,  a  pretensão  recursal  não  merece  acolhida  neste
aspecto,  porquanto  inexistia  norma  municipal  concedendo  adicional  de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde durante o período reclamado.

No caso, a Lei Municipal nº 1.522/91, vigente à época, somente
previa o direito ao referido benefício em favor dos seguintes servidores:

ART. 2º - Para efeito desta Lei considera-se: 

I  –  Condição  de  Insalubridade  onde  haja  emanações,
resíduos ou ocorrências outras que determinem a presença,
contato  ou  ação  de  agentes  nocivos,  de  natureza  física,

11 STF - RE 596478, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE,  Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-
03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068.

12 STF; ARE 709.212; DF; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 13/02/2015; DJE 19/02/2015; Pág. 27.
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química  ou  biológica,  que  ponham  em  risco  a  saúde,
configurando-se  por  tanto  esta  condição  no  contato
direto, na rotina de trabalho do profissional de saúde,
com  pacientes  portadores  de  entidades  patógeneas,
ferimentos  infectados,  incluindo-se  os  trabalhos
cirúrgico-operatórios ou outros onde haja presença de
sangue; 

II –  Trabalhos com Raios X ou substancias radioativas
consistem  na  operação,  em  rotina  de  trabalho,  com
aparelhos de Raio X ou substâncias radioativas,  próximos
às fontes de irradiação. 

Conforme se depreende, o agente comunitário de saúde não fora
incluído  expressamente  no  rol,  nem  é  possível  reconhecer-lhe  o  direito  por
analogia, visto que não mantêm contato direto com pacientes infectados ou com
substâncias radioativas.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 11.821`somente fora criada em
2009,  não  podendo  servir  para  garantir  o  direito  com  relação  ao  período
compreendido entre novembro de 1998 e abril de 2008.

Nesse contexto, é de se destacar que esta Corte de Justiça já
analisou  a  questão  da  insalubridade  dos  agentes  comunitários  de  saúde,
inclusive,  em sede de incidente de uniformização de jurisprudência,  restando
decidido necessidade de lei regulamentadora para tal direito seja assegurado.

Vejamos o acórdão respectivo:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIAS QUANTO À
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  PELOS  ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS DA CORTE ESTADUAL. RECEBIMENTO
CONDICIONADO  À  EXISTÊNCIA  DE  NORMA  LOCAL
REGULAMENTADORA  PARA  AQUELA  CATEGORIA.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  DA  MAIORIA
ABSOLUTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL PARAIBANO.
RECONHECIMENTO. EDIÇÃO DE SÚMULA. - Os artigos.
476 a 479, do Código de Processo Civil, bem como os arts.
294 a 300, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, disciplinam e fundamentam o incidente
de uniformização de jurisprudência, o qual objetiva sanar as
divergências  existentes  entre  os  diversos  órgãos
fracionários da respectiva Corte. - A Administração Pública
está vinculada ao princípio da legalidade, segundo o qual o
gestor  só  pode  fazer  o  que a  lei  autoriza.  Desse modo,
ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição
legal  do  ente  ao  qual  pertençam,  assegurando  aos
Agentes  Comunitários  de  Saúde  a  percepção  do
adicional de insalubridade, não há como se determinar o
seu  pagamento. -  Nos  termos  do  §1º,  do  art.  294,  do
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  paraibano,
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ocorrendo  julgamento  tomado  pela  maioria  absoluta  dos
membros  do  Tribunal  em  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência,  tal  de  liberação  plenária  será  objeto  de
súmula”.  (Processo:  2000622-03.2013.815.0000  -  Relator
para o acórdão:  Des.  José Ricardo Porto – Publicado em
05/05/2014)

Para  tanto,  editou-se  a  Súmula  nº  42/TJPB,  cujo  teor  é  o
seguinte:

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.

Nesse cenário, não há como condenar o Município à implantação
e pagamento do adicional de insalubridade requerido na exordial, em face da
inexistência de norma local que regulamentasse tal benefício com relação aos
agentes comunitários de saúde durante o período reclamado.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte:

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE
SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA
DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO TJPB.
ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC, E SÚMULA 253, DO STJ.
PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO
DO MUNICÍPIO. - Guardando consonância com a recente
linha  jurisprudencial  uniformizada  da  Egrégia  Corte  de
Justiça  da  Paraíba,  acerca  do  referido  adicional:  "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"1, imperativo o provimento do recurso
para julgar improcedente o pedido inicial - Em não havendo
previsão  específica  da  legislação  do  Município  de  Sousa
acerca  da  extensão  do  adicional  de  insalubridade  à
categoria  dos  agentes  de  vigilância  ambiental  de  saúde,
incabível a concessão do pleito vestibular, em razão do que
deve ser reformada a sentença sub examine. - Reformado o
provimento jurisdicional  proferido  pelo  douto  magistrado a
quo,  para  o  fim  de  julgar  improcedente  a  percepção  de
adicional  de  insalubridade,  resta  prejudicado  o  pleito
recursal  atinente  ao  recebimento  de  valores  retroativos.
TJPB - Acórdão do processo nº 00015151620128150371 -
Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator  DES JOAO ALVES DA
SILVA - j. em 18-08-2014) (grifos acrescidos).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE - IMPROCEDÊNCIA
- IRRESIGNAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - REJEIÇÃO -
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ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  -  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO EM LEI LOCAL - ATIVIDADES E CRITÉRIOS
PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO - PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE - ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  -
SEGUIMENTO NEGADO.  TJPB - Acórdão do processo nº
00002241020128150911 - Órgão (- Não possui -) - Relator
DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - j. em 18-
08-2014 (grifos e destaques de agora)

Inexistindo o direito ao adicional de insalubridade com relação ao
período reclamado, prejudicada a análise do reflexo financeiro deste benefício
sobre outras verbas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL MONOCRÁTICO
AO  APELO,  com  fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,  tão  somente  para
reconhecer o direito da recorrente ao terço de férias dos três anos anteriores à
assinatura de sua CTPS, bem como aos depósitos do FGTS com relação ao
período compreendido  entre a data da sua contratação (07 de novembro de
1998) até o dia da anotação do Município em sua CTPS (02 de abril de 2008). ,
mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos. 

P.I.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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