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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. 0001439-45.2012.815.0321
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Santa Luzia
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Tiago dos Santos Queiroz
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva
AGRAVADO: Município de São José do Sabugi
ADVOGADO: Raimundo Nóbrega

AGRAVO INTERNO  EM REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO  CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N.
15, EMANADA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
ATRIBUIÇÕES DO REFERIDO CARGO, AS QUAIS NÃO ESTÃO
CONTEMPLADAS PELO ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE RECEBIMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA PRETENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo lei  municipal  específica prevendo a percepção,
pelos  agentes  comunitários  de  saúde,  do  adicional  de
insalubridade,  descabe  invocar  a  NR n.  15  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego. Ainda que fosse possível sua aplicação, ad
argumentandum  tantum,  a  pretensão  deduzida,  da  mesma
forma,  não  prosperaria.  Isso  porque  tais  agentes
desempenham  labor  predominantemente  preventivo,  não
constando suas atribuições da relação posta no Anexo 14 do
mencionado ato infralegal (NR n. 15/MTE).

2. Recurso desprovido.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

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

TIAGO DOS SANTOS QUEIROZ, que exerce a função de agente
comunitário de saúde, propôs reclamação trabalhista contra o MUNICÍPIO
DE  SÃO  JOSÉ  DO  SABUGI,  requerendo:  (a)  assinatura  da  CTPS;  (b)
adicional de insalubridade no percentual a ser apurado por perícia técnica,
bem como seus reflexos nas demais verbas trabalhistas; (c)  indenização
pela  ausência  de  inscrição  e/ou  recolhimento  do  PIS;  (d)  depósito  do
FGTS;  (e)  férias  acrescidas  do  terço  constitucional,  de  forma dobrada,
integral e proporcional e (f) décimo terceiro salário.

O  Juiz  de Direito  da Vara  Única  da Comarca de Santa Luzia
julgou o pedido exordial procedente em parte, condenando o demandado
a pagar o abono do PIS/PASEP do ano de 2006, além das férias acrescidas
do terço dos anos de 2005 a 2008,  e  o 13º salário do mesmo período,
deixando de reconhecer o direito às outras verbas (f. 300/316). 

Por entender que o pedido é dissonante da jurisprudência desta
Corte  de  Justiça,  o  relator negou seguimento  à  remessa  oficial  e  à
apelação cível, com base no art. 557 do CPC e na Súmula 253 do STJ, em
decisão assim ementada:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CIVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PEDIDO DE
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ANEXO 14 DA NORMA
REGULAMENTADORA Nº 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. PRECEDENTES
DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA.  PIS/PASEP  DE  2006.  NÃO
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS
SALARIAIS  INADIMPLIDAS:  DÉCIMO  TERCEIRO  E  FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA QUE
INCUMBE  À  EDILIDADE.  PAGAMENTO  OBRIGATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC  E  SÚMULA  253  DO  STJ.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

-  Inexistindo lei  municipal  específica  prevendo a  percepção,  pelos
agentes  comunitários  de  saúde,  do  adicional  de  insalubridade,
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descabe invocar a Norma Regulamentadora nº 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.

-  É  obrigação  constitucional  do  Poder  Público  remunerar  os  seus
servidores  pelos  serviços  prestados,  sendo enriquecimento  ilícito  a
retenção de verbas salariais.

- Segundo o artigo 333, inciso II, do CPC, alegado o não pagamento
do  décimo  terceiro  salário  e  das  férias acrescidas de um terço,
caberia ao Município afastar o direito da autora, apresentando
documentos, recibos e outras peças que atestem a efetiva
contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

-  Sendo  manifestamente  improcedentes  os  recursos,  há  a
atração do art. 557 do CPC e da Súmula 253 do STJ.

No  intuito  de  trazer a  matéria  ao  órgão  Colegiado,  o
agravante  busca  a  reforma  da decisão  apenas e tão-somente para
que  seja  reconhecido  o  direito  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade,  aduzindo,  para  tanto,  a  aplicação  analógica  da  Norma
Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego (f. 346/351).

É o relato do necessário.

   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,  no  caso  em tela,  estende-se à  remessa  necessária,  por  força  da
Súmula 253 do STJ. 

A finalidade do referido dispositivo legal é justamente atender à
celeridade e à economia processuais, desafogando os tribunais dos
processos cuja matéria já é pacífica, sendo examinados pelo Órgão
Colegiado somente os casos estritamente necessários. Assim, é medida
salutar que recursos contrários ao posicionamento consolidado nos
tribunais sejam julgados imediatamente pelo relator. 

Então, o agravante não tem razão quando pretende
transpor a discussão a esta Câmara Cível, pois a conduta do relator
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está abarcada pela própria lei processual civil, que lhe faculta decidir
de forma monocrática, não havendo que se falar, no caso em tela,
em cerceamento de defesa. 

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

Desde  o  ano  2001  o  autor/apelante  ocupa  o  cargo  de  Agente
Comunitária de Saúde no Município de São José do Sabugi/PB, face
aprovação  em  processo  seletivo.  Nesse  diapasão,  pleiteou  as
seguintes verbas: adicional de insalubridade desde a data do início de
seu  labor,  13º  salário,  férias  acrescidas  de  1/3,  bem  como
indenização  pela  ausência  de  inscrição  e/ou  recolhimento  do
PIS/PASEP.

No  tocante  às  verbas  salariais  deve  ser  respeitada  a  prescrição
quinquenal. Logo, o direito às verbas retidas se limita aos últimos 5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que foi em 25 de
março de 2009 (f. 02 e 14). Portanto, faz jus as verbas a partir de
25 de março de 2004.

Em  relação  ao  adicional  de  insalubridade,  entendo  que  a
sentença não merece reforma. Isso porque o artigo 37, inciso X, da
Constituição  Federal  dispõe  que  a  remuneração  dos  servidores
somente  será  fixada  ou alterada  através  de  Lei  específica,  o  que
significa dizer que é necessário a existência de uma lei instituidora
para  o  referido  adicional,  especificando  as  condições  e  o  exato
contexto  do  que  seria  insalubridade,  definindo   as  atividades
insalubres, bem como os percentuais.

Portanto,  a decisão recorrida  mostra-se em total  harmonia  com a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido
de afastar a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do
adicional de insalubridade, consoante se depreende dos seguintes
julgados:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CONCESSÃO  DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI
MUNICIPAL  REGULANDO  OS  PERCENTUAIS  E  GRAUS  DE
INSALUBRIDADE. INADIMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
NR-15,  EDITADA  PELO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 42 DESTE
TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO REEXAME OFICIAL
E  DO  APELO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  557,  §1º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.

1. Na ausência de lei que especifique as atividades insalubres e indique
quais  os  critérios  incidentes  a  cada  uma  das  hipóteses  de  trabalho



AgRg n. 0001439-45.2012.815.0321                                                                                                        5 

penoso, o adicional de insalubridade não pode ser concedido ao servidor
público, visto que este apenas faz jus às verbas previstas na lei do ente
federativo, por força do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, previsto no caput do art. art. 37, da Constituição Federal.

2. Provimento da Remessa Necessária e da Apelação, nos termos do art.
557, §1.º, do Código de Processo Civil.1

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”, 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.2

AGRAVO  INTERNO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO
LOCAL.  PREVISÃO  GERAL.  AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA.  SERVIDORA  REGIDA  PELO  REGIME  ESTATUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE  DA  NORMA  REGULAMENTADORA  Nº  15  DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
DESPROVIMENTO.  -  É  patente  o  entendimento  de  que,  em  se
tratando de servidor público regido pelo regime estatutário, não
se  aplica  a  NR-15  da  Portaria  3.214/78  do  Ministério  do
Trabalho, pois a jurisprudência do STF é unânime em afirmar
que o adicional de insalubridade só será devido após expressa

1 Apelação Cível e Reexame Oficial n. 0000793-66.2011.815.0031 – Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Publicado: 21/08/2014.

2 Remessa Oficial e Apelação Cível n. 0001515-16.2012.815.0371 - RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz
Convocado, em substituição ao Des. João Alves da Silva. Julgado: 18/08/2014.
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regulamentação pelo ente público competente.3

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE  BAYEUX.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  LOCAL
ASSEGURANDO  A  PERCEPÇÃO  DA  REFERIDA  PARCELA  ÀQUELA
CATEGORIA. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA
EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÕES  DO  RECURSO  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
ENTENDIMENTO  ESPOSADO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA  REGIMENTAL.  -  Por  ocasião  do
julgamento  do  recurso  de  apelação  considerou-se  que  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
municipal assegurando aos Agentes Comunitários do Município
de Bayeux a percepção do adicional de insalubridade,  não há
como se determinar o seu pagamento. Precedentes do Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba. -  Não  há  como  reconsiderar  a  decisão
agravada, máxime quando as razões invocadas não foram suficientes a
modificar o convencimento do julgador.4

Em que pese o autor/apelante suscitar a possibilidade de aplicação
da  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do  Ministério  do  Trabalho,
entendo que é impossível.

Tenho convicção firmada no sentido de que, inexistindo lei municipal
específica prevendo o recebimento, pelos agentes comunitários de
saúde, do adicional de insalubridade, descabe invocar a NR nº 15 do
Ministério do Trabalho,  portanto,  não  tem  direito  ao  adicional
reclamado. (sic, f. 341/342).

Ademais, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 2000622-03.2013.815.0000,  esta Corte  de Justiça,
em  Sessão  Plenária,  pacificou  entendimento  no  sentido  de  que  “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.”  (Súmula  42). No caso, o
Município de  São  José  do  Sabugi  não  possui  lei  regulamentando  a
matéria. 

Outrossim,  cotejando  a  Lei  n.  11.350/2006,  que  traz  as
atribuições  dos  agentes comunitários de  saúde,  e  o  Anexo  14  da

3 TJPB, Agravo Interno  n. 075.2011.004915-4/001, 3ª Câmara Cível,  Relator Dr. João Batista Barbosa, juiz
convocado para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, DJPB 30.01.2013.

4 TJPB,  Agravo  Interno n.  075.2011.003849-6/001,  1ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  José  Ricardo Porto,  DJPB
24.01.2013.
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Norma Regulamentadora n. 15, do Ministério do Trabalho, observa-
se  que  as  atribuições  desses servidores  não estão  inseridas  no
referido  anexo,  uma  vez  que o  agente  comunitário  de  saúde  se
limita a combater, acautelar ou impedir o surgimento de doenças no
seio da comunidade,  não mantendo contato permanente, contínuo,
diário  com  pessoas  portadoras  de  doenças  infecto-contagiosas,
tampouco  exercendo  suas  atividades  cotidianamente  em hospitais,
laboratórios  clínicos e  de  histopatologia;  gabinetes de  autópsias,
anatomia  e  histoanatomopatologia;  serviços  de  emergência,
enfermarias,  cemitérios,  ambulatórios,  postos  de  vacinação  ou
outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.

Quanto  ao  prequestionamento da  matéria  acerca  dos
preceptivos legais manejados no 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.

Como se constata, a decisão atacada por agravo interno foi
lançada em sintonia com tantas outras da lavra da Segunda Câmara
Especializada Cível  deste Tribunal de Justiça e de acordo com o art.
557 do CPC, não  merecendo qualquer modificação,  razão pela qual
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


