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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0000070-28.2011.815.0781
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Maria de Jesus Silva
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva
AGRAVADO: Município de Barra de Santa Rosa
ADVOGADA: Lucélia Dias Medeiros de Azevedo

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N.
15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ATRIBUIÇÕES
DO REFERIDO CARGO, AS QUAIS NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS
PELO ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO
DA VERBA REMUNERATÓRIA. INÚMEROS PRECEDENTES DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  SOBRE  A  MATÉRIA,  INCLUSIVE  JÁ
SUMULADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  HOSTILIZADA.
DESPROVIMENTO. 

-  Inexistindo  lei  municipal  específica  prevendo  a  percepção,
pelos  agentes  comunitários  de  saúde,  do  adicional  de
insalubridade, descabe invocar a Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso porque tais agentes
desempenham  labor  predominantemente  preventivo,  não
constando suas atribuições da relação disposta no Anexo 14 do
mencionado ato infralegal.
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- Súmula 42/TJPB: “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 estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.

MARIA DE JESUS SILVA ajuizou reclamação trabalhista contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, requerendo assinatura da CTPS;
adicional de insalubridade e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas;
indenização pela ausência de inscrição e/ou recolhimento do PIS; depósito
do  FGTS;  férias  acrescidas  do  terço  constitucional,  de  forma  dobrada,
integral e proporcional e décimo terceiro salário.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa
reconheceu  a  prescrição  das  verbas  anteriores  a  31/11/2004  e
julgou improcedente o pedido (f. 140/146).

Em  sede  de  apelação  manejada  pela  ora  agravante,  foi
dado provimento parcial ao referido recurso, de forma monocrática,
determinando-se o pagamento do PASEP, 13º salário de 2004/2005,
férias acrescidas do terço de 2004 a 2009, mas não foi reconhecido
o direito ao adicional de insalubridade (f. 173/176v). 

No intuito de trazer a matéria ao Colegiado, a agravante
aduz que a decisão deve ser reconsiderada porquanto a EC 19/98,
ao modificar o § 3º do art. 39 da Constituição Federal, não aboliu o
direito  ao  adicional  de  insalubridade.  Ademais,  a  Lei  Orgânica  e  o
Estatuto dos Servidores Municipais asseguram o direito a essa verba.
Por  fim,  roga  a  aplicação  da  Norma  Regulamentadora  n.  15  do
Ministério do Trabalho e Emprego. 
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É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

O  art. 557 do Código de Processo Civil faculta ao relator, em
caso de manifesta improcedência ou afronta a jurisprudência pacífica
deste ou de Tribunal Superior, negar provimento ao recurso, permissão
que se estende à remessa necessária por força da Súmula 253 do STJ.

A finalidade desse  dispositivo  legal  é justamente atender à
celeridade e à economia processuais, desafogando os tribunais dos
processos cuja matéria já é pacífica, de modo que sejam examinados pelo
Colegiado somente os casos estritamente necessários. Assim, é medida
salutar que recursos contrários ao posicionamento consolidado nos
tribunais sejam julgados imediatamente pelo relator, e isso não configura
cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. 

A propósito, destaco precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  DECIDIDO
MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557
DO  CPC.  CABIMENTO.  […]  1.  De  acordo  com  o  art.  557  do
Código  de  Processo  Civil,  é  possível  ao  Relator  decidir  o
recurso,  com  fundamento  na  jurisprudência  dominante,  de
forma  monocrática,  não  ofendendo,  assim,  o  princípio  da
colegialidade.  Ademais,  consoante  orientação  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  confirmação  de  decisão  monocrática  de
relator  pelo  órgão  colegiado  supera  eventual  violação  do  art.
557 do CPC.1 

No mais, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, destacando trecho seu que interessa, in verbis:

Inicialmente, o apelante reclama que lhe é devido o pagamento de
adicional de insalubridade. 

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a

1 AgRg  no  REsp  1364443-MG  2012/0208824-6,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,  Julgamento:
01/04/2014, SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 25/04/2014.
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remuneração  dos  servidores  somente  será  fixada  ou  alterada  por
meio  de  Lei  específica,  o  que  significa  dizer  que,  no  caso,  é
necessário  uma  lei  instituindo  esse  adicional,  especificando  as
condições e o exato contexto do que seria insalubridade.

Embora  o  demandante  requeira  adicional  de  insalubridade,  não
consta  da  inicial  o  período  que  este  seria  devido.  Contudo,  se
levarmos em conta o prazo não prescrito,  não faz jus,  pois  a Lei
Municipal n. 46/2008 prevendo o adicional somente foi  editada no
ano de 2008. Ademais, conforme os documentos de f. 44/45, ficou
demonstrado o pagamento do adicional,  não havendo motivo para
obrigar  o  pagamento  retroativo  da  referida  verba,  em virtude  do
princípio da legalidade.

Em  que  pese  a  autora/apelante  ter  suscitado  a  possibilidade  da
aplicação  da  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do  Ministério  do
Trabalho, entendo que é impossível.

Tenho convicção firmada no sentido de que, inexistindo lei específica
prevendo o recebimento, pelos agentes comunitários de saúde, do
adicional de insalubridade  –  no  caso,  em  período  anterior  à
vigência da Lei n. 46/2008 –,  descabe invocar a NR nº 15 do
Ministério do Trabalho. (sic, f. 174/174v).

Da análise do teor da decisão objurgada é possível concluir
que  foi  lançada  em  harmonia  com  decisões  pacíficas  deste  e  de
outros  tribunais,  bem como de Cortes  Superiores,  não merecendo,
portanto, qualquer retoque.

Vale acrescentar que a função de agente comunitário de saúde
é  regulamentada  pela  Lei  Federal  n.  11.350/2006,  que  elencou  as
atribuições do citado cargo, cujo rol está adiante reproduzido:

Art.  3º.   O Agente Comunitário  de Saúde tem como atribuição o
exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção
da  saúde,  mediante  ações  domiciliares  ou  comunitárias,
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes  do  SUS  e  sob  supervisão  do  gestor  municipal,  distrital,
estadual ou federal. 

Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário
de Saúde, na sua área de atuação:

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico
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e sócio-cultural da comunidade;

II  -  a  promoção  de  ações  de  educação  para  a  saúde
individual e coletiva;

III  -  o  registro,  para  fins  exclusivos  de  controle  e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos,
doenças e outros agravos à saúde;

IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde;

V  -  a  realização  de  visitas  domiciliares  periódicas  para
monitoramento de situações de risco à família; e

VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o
setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de
vida.  

Já o invocado Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15, do
Ministério do Trabalho e Emprego, que traz a relação das atividades que
envolvem agentes biológicos, considera trabalho insalubre (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 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
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(aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

A Portaria n. 12, de 12 de novembro de 1979, no seu art. 1º,
parágrafo único, aprovando o Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15,
por meio do qual regulamentou o adicional de insalubridade referente aos
agentes biológicos, assim conceitou a expressão “contato permanente”:

Art. 1º […] 

Parágrafo  Único  -  Contato  permanente  com pacientes,  animais  ou
material infectocontagiante é o trabalho resultante da prestação de
serviço contínuo e obrigatório,  decorrente de exigência firmada no
próprio  contrato  de  trabalho,  com exposição  permanente  aos
agentes insalubres.

Da leitura dos textos normativos acima transcritos exsurge a
constatação  de  que  os  agentes  comunitários  de  saúde  desempenham
labor predominantemente preventivo, argumento esse corroborado pela
afirmação de que o trabalho deles envolve “atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde”. Cotejando os diplomas legais observa-se
que as atribuições dos agentes comunitários de saúde não estão inseridas
na relação posta no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15.

Navegando no mesmo mar, o Tribunal Superior do Trabalho tem
afirmado o seguinte:

ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  CLASSIFICAÇÃO  DA  ATIVIDADE
INSALUBRE. NECESSIDADE. A atual jurisprudência desta Corte é
no  sentido  de  que,  para  a  percepção  do  adicional  de
insalubridade, há necessidade de classificação da atividade
insalubre na relação oficial pelo Ministério do Trabalho, não
bastando  a  constatação  por  laudo  pericial  (Orientação
Jurisprudencial  nº  4  da  SBDI-1). Como bem asseverado  pelo
TRT, o laudo pericial é o único meio de prova constante dos autos,
pois  nenhuma  outra  prova  documental  ou  oral  foi  produzida.
Embora  nele  se  reconheça  que  os  Reclamantes  ficavam
expostos aos agentes biológicos insalubres constantes da NR



AgRg n. 0000070-28.2011.815.0781                                                                                                  7       

15.  em seu anexo 14,  da  Portaria  nº  3214/73.  o  perito  é
claro ao dizer que a atividade exercida não se enquadra na
referida  norma,  pois  não  ficou  caracterizado  o  contato
permanente com tais agentes, sendo que o local de contato
com os doentes era na residência dos mesmos, o que não é
previsto  pela  citada  Portaria. Sendo  esse  caso  retratado  nos
autos,  é  improcedente  o  pedido  de  percepção  do  adicional  de
insalubridade. Recurso de revista conhecido e provido.2

No caso em tela, a agravante já recebe o adicional (f. 44/45).
Porém reclama o pagamento de retroativo, embora não conste da
inicial o período devido. Mesmo assim, se levarmos em conta o prazo não
prescrito,  não  faz  jus,  pois  a  Lei  Municipal  n.  46/2008,  prevendo  o
adicional, somente foi editada no ano de 2008, e exigir esse pagamento
na ausência de lei é infringir o princípio da legalidade.

Inexistindo lei  municipal  específica  em período anterior,  o
agente  comunitário  de  saúde  não  tem direito  a  perceber  adicional  de
insalubridade,  porquanto  seus  misteres  não  estão  contemplados  pelo
Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do MTE.

 Ademais, este Tribunal editou a Súmula 42, segundo a qual
“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.”3

Por fim, apesar  de  a agravante  suscitar o
prequestionamento da matéria acerca dos preceptivos legais
manejados no presente recurso, entendo que a autoridade judiciária
não está obrigada a pronunciar-se, expressamente, sobre todos os
argumentos apresentados pelas partes, bastando, para demonstrar
seu convencimento, aduzir aqueles que entendeu pertinentes à
solução do conflito.

2 RR - 66500-77.2009.5.09.0092, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2011, 5ª
Turma, Data de Publicação: 20/05/2011.

3 TJPB  -  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.  2000622-03.2013.815.0000,  julgado  em
24/03/2014, publicado no DJ de 05/05/2014.
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Destarte, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator


