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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

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001068-18.2013.815.0751
ORIGEM: 4a Vara Mista da Comarca de Bayeux
RELATOR: Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Márcio de Andrade Silva
ADVOGADO: Paulo Antônio Cabral de Menezes
APELADO: Município de Bayeux
ADVOGADO: Glauco Teixeira Gomes

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO  LEGAL
PELO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ANEXO 14
DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15, DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO. DESCABIMENTO.  ATIVIDADE  DE
CARÁTER MERAMENTE PREVENTIVO, ADMINISTRATIVO E DE
ORIENTAÇÃO,  SEM  EXPOSIÇÃO  A  AGENTES  NOCIVOS  À
SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA
REMUNERATÓRIA PRETENDIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE
DE  JUSTIÇA  E DE TRIBUNAL SUPERIOR. PAGAMENTO  DE
INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 459/2012,
EMANADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI
LOCAL  ESPECÍFICA,  DE  INICIATIVA  DO  EXECUTIVO
MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  NESSE  SENTIDO.
DESPROVIMENTO.

1. Do TJPB: “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
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adicional de insalubridade, não há como se determinar o seu
pagamento. Precedentes do Tribunal de Justiça da Paraíba”.
(Agravo Interno n. 075.2011.003849-6/001, Relator: Des. José
Ricardo Porto, Primeira Câmara Cível, DJPB 24.01.2013).

2. Limitando-se, dessa forma, o agente comunitário de saúde a
combater, acautelar ou impedir o surgimento de doenças no
seio da comunidade, não mantendo contato permanente,
contínuo  e diário com pessoas portadoras de doenças
infectocontagiosas, tampouco exercendo suas atividades
quotidianamente em hospitais, laboratórios de análise clínica e
histopatologia; gabinetes de autópsias, de anatomia e
histoanatomopatologia; serviços de emergência, enfermarias,
cemitérios, ambulatórios, postos de vacinação ou outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana,
descabe conceder-lhe adicional de insalubridade.

3. Do TST: “Nenhuma portaria do Ministério da Saúde pode ser
interpretada como fonte formal de direito capaz de criar espécie
remuneratória a qualquer servidor, menos ainda se estes forem
vinculados  aos  Estados,  Municípios  ou  ao  Distrito  Federal.
Inteligência dos arts. 37, X, 61, § 1º, c, da Constituição Federal
e 14 da Lei 11.350/2006. O incentivo financeiro adicional, a que
se refere a Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, não
obstante  seja  repassado  aos  fundos  municipais  de  saúde  à
razão do número de agentes comunitários admitidos por cada
ente federado, não constitui espécie remuneratória, mas verba
destinada  à  melhoria,  promoção  e  incremento  da  atividade
desses servidores. Precedentes. Recurso de revista conhecido e
desprovido.” (RR nº 3510-08.2012.5.12.0045, Relator: Ministro
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, publicação:
DEJT 30/5/2014).

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 à apelação cível.

MÁRCIO DE ANDRADE SILVA recorreu da sentença (f. 70/73v)
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proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Mista da Comarca de Bayeux,
que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
BAYEUX, julgou improcedente o pedido exordial. Eis a ementa do decisum
hostilizado:

ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  VERBAS
TRABALHISTAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  –  IMPOSSIBILIDADE  –
DIFERENÇA SALARIAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.

- Julga-se improcedente o pedido de pagamento de adicional
de  insalubridade,  dada  a  ausência  de  previsão  legal  na
legislação municipal. Quanto ao pedido de diferença salarial
também deve ser afastado, uma vez que a Portaria do MS
não é fonte formal para criar direitos remuneratórios.

Na apelação (f. 75/81) o autor  sustenta a desnecessidade de
norma regulamentadora municipal referente ao adicional de insalubridade,
pugnando pela aplicação, analógica, da Norma Regulamentadora n. 15,
do Ministério do Trabalho, no percentual de 20% sobre o valor do salário
mínimo,  com as  parcelas  retroativas.  Diz,  ainda,  que o Município  de
Bayeux,  apesar  de  ter  recebido  a  verba  denominada  de  “Incentivo
Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde”, do Ministério
da Saúde, não efetuou o pagamento da diferença do referido valor.  Ao
final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões às f. 84/89.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 95).

É o relatório.

           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
           Relator

Historiam os autos que Márcio de Andrade Silva (apelante) é
funcionário  público  do  Município  de  Bayeux  (apelado)  desde  2008,  e
exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Em razão disso, afirma
que faz jus à implantação e ao pagamento do retroativo do adicional de
insalubridade  no  percentual  de  20%  (grau  médio),  com  reflexo  nos
pagamentos de férias, décimo terceiro, bem como da diferença mensal de
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R$ 79,00 (setenta e nove reais), respaldado na Portaria n. 260/2013, do
Ministério da Saúde.

O cerne da questão cinge-se a discutir se o apelante, servidor
público do Município de Bayeux, tem direito à percepção do adicional de
insalubridade, bem como do pagamento retroativo do referido benefício e
da diferença salarial.

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:

A  Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da
legalidade  ,  previsto  no artigo 37 da Constituição Federal,  de modo
que a remuneração dos servidores somente será fixada ou alterada
mediante lei específica, o que significa dizer, no caso concreto, que é
necessário  que  haja  uma  lei  instituidora  para  o  referido  adicional
especificando  as  condições  e  o  exato  contexto  do  que  seria
insalubridade, definindo a atividade como de natureza especial.

A sentença não merece reforma. Isso porque o Egrégio Tribunal
Pleno desta Corte de Justiça decidiu que é imprescindível a existência de
lei  local  que  especifique  a  extensão  do  adicional  de  insalubridade  à
categoria dos agentes comunitários, in verbis: 

Súmula 42: “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 

Examinando os autos, observa-se não constar lei municipal
classificando  e  regulamentando  o  pagamento  de  adicionais  de
insalubridade, penosidade e periculosidade. 

E, ainda, a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça não
considera como insalubre tal labor, por não se enquadrar dentre aqueles
definidos no anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO  INTERNO  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15, EMANADA DO
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  ATRIBUIÇÕES  DO

1 Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
2000622-03.2013.815.0000, julgado em 24/03/2014, tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de
05/05/2014.
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REFERIDO CARGO,  AS  QUAIS  NÃO ESTÃO CONTEMPLADAS PELO
ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA
REMUNERATÓRIA  PRETENDIDA.  INÚMEROS  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  NESSE  SENTIDO.  DESPROVIMENTO.  1.  “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”.  (tjpb.  Agravo  interno  n.  075.2011.003849-6/001,  relator:
Des.  José  ricardo  porto,  djpb  24.01.2013).  2.  “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  regulamentação  pelo  ente  público  competente”.  (tjpb.
Agravo interno nº 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).  3.  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.2

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  Reclamação  trabalhista.
Agente comunitário de saúde. 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. Previsão em Lei municipal a
partir  de  2011.  Impossibilidade  de  recebimento  da  verba
remuneratória no período reclamado. Pedido exordial improcedente.
Conhecimento,  de  ofício,  da  remessa  oficial,  para  dar-se-lhe
provimento. Apelação prejudicada. TJPB: “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
regulamentação pelo ente público competente”. (Agravo Interno n.

2 TJPB – Processo n.  0003192-05.2012.815.0461,  Primeira Câmara Especializada Cível,  Relator:  Des.  José
Ricardo Porto, publicação: DJPB 07/05/2014.
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075.2011.004915-4/001, sob minha relatoria, quando convocado para
substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível,
publicação: DJPB 30.01.2013). Para que a norma regulamentadora n.
15, anexo XIV, da Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho seja
aplicável,  é  necessário  que  a  atividade  esteja  classificada  como
insalubre na relação da norma referida, não sendo suficiente apenas
o laudo pericial.3

É notória e vasta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no
sentido de afastar a percepção, pelos agentes comunitários de saúde, do
adicional de insalubridade, quando inexistente lei municipal regulando tal
benefício, consoante se depreende do seguinte julgado:

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
CARÁTER  JURÍDICO  ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO.  FGTS.
VERBA  PRÓPRIA  DO  REGIME  CELETISTA.  DESCABIMENTO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.
ENTENDIMENTO  SUMULADO  DO  TJPB.  FÉRIAS  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS CABÍVEL
À  EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  333,  II,  DO CPC.  VERBAS
DEVIDAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO
DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI Nº
11.960/09. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A, DO CPC. PROVIMENTO
PARCIAL  DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  -  O
servidor público, contratado temporariamente, sujeita-se ao regime
estatutário,  não  sendo  devidas  as  verbas  próprias  da  CLT.  A
contratação, ainda que irregular,  não altera a natureza jurídica do
contrato  firmado  entre  as  partes.  -  Nos  termos  da  linha
jurisprudencial uniformizada da Egrégia Corte de Justiça da
Paraíba,  emerge  o  seguinte  entendimento  sumulado:  "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. - Em não havendo previsão específica da
legislação  do  Município  de  Bayeux  acerca  da  extensão  do
adicional  de  insalubridade  à  categoria  dos  agentes
comunitários de saúde, incabível a concessão da respectiva
verba.  Nos termos do art.  333,  II,  do CPC, é ônus do Município
provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que
afaste o direito do servidor ao recebimento das verbas pleiteadas, do
qual não se desincumbiu. In casu, não tendo a Edilidade comprovado
o pagamento das verbas relativas às férias e aos respectivos terços
constitucionais,  e  ao  13º  salário,  resta  demonstrado  o  direito  da

3 TJPB – Processo n.  0001816-94.2011.815.0371,  Segunda Câmara Especializada Cível,  Relator:  Juiz  João
Batista Barbosa, convocado para substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira, publicação: DJPB
04/07/2014.
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promovente ao seu recebimento.4

Convém ressaltar que a função de agente comunitário de saúde
é regulamentada pela Lei Federal n. 11.350/2006, que elencou as
atribuições a serem desenvolvidas pelos exercentes do referido cargo, cujo
rol está reproduzido adiante:

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 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.

Por sua vez, o Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15,
oriunda do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz a relação das
atividades que envolvem agentes biológicos, considera trabalho insalubre,
em grau médio, aqueles:

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infectocontagiante, em: 

4 TJPB, Recurso Oficial e Apelação n. 00001462320118151211, Relator: Desembargador João Alves da Silva,
julgamento: 08.09.2015.
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- 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
(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 n. 15,
por meio do qual regulamentou o adicional de insalubridade referente aos
agentes biológicos, assim conceitou “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”. 

Portanto,  cotejando os diplomas legais, observa-se que as
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atribuições dos agentes comunitários de saúde não estão inseridas na
relação posta no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do MTE.

Nesse contexto, descabe conceder adicional de insalubridade ao
agente comunitário de saúde, por aplicação analógica da referida norma,
porquanto ele 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 infectocontagiosas,
tampouco exercendo suas atividades quotidianamente em hospitais,
laboratórios de análise clínica e histopatologia, gabinetes de autópsias, de
anatomia e histoanatomopatologia; serviços de emergência, enfermarias,
cemitérios, ambulatórios, postos de vacinação ou outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana.

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
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.5

Em tom mais enfático, o TRT da 3ª Região, com sede em Minas
Gerais, lançou julgado assim ementado:

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
NÃO CONSTATADO. As atividades realizadas pela agente
comunitária de saúde têm caráter meramente preventivo,
administrativo e de orientação, sem exposição a agentes
nocivos à saúde, na forma prevista no Anexo 14 da NR-15 da

5 RR - 66500-77.2009.5.09.0092, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, Quinta Turma, Julgamento: 11/05/2011,
Publicação: 20/05/2011.
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Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, o
que inviabiliza a condenação do reclamado ao pagamento do
adicional de insalubridade.6

Defendendo  o mesmo entendimento, transcrevo ementa  de
precedente recente deste Tribunal de Justiça da Paraíba:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -  MUNICÍPIO
DE  SOUSA  -  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  -  SENTENÇA
PROCEDENTE - APELAÇÃO CÍVEL - LEI MUNICIPAL QUE REMETE A
ANÁLISE  DAS  ATIVIDADES  INSALUBRES  ÀS  NORMAS
REGULAMENTADORAS EMANADAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL FIRMADA NO SENTIDO DE QUE O
LABOR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÃO ESTÁ INSERIDO
NOS  MENCIONADOS  ATOS  REGULAMENTARES  -  PROVA  PERICIAL
EMPRESTADA  -  POSSIBILIDADE  DE  JULGAMENTO  DIVERSO  DAS
CONCLUSÕES  DO  TÉCNICO  -  REFORMA  DA  SENTENÇA  -
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  A  concessão  do  adicional  de
insalubridade não causa ofensa ao princípio  da legalidade,
uma  vez  que  a  existência  de  mera  lacuna  legislativa
tendenciosa  não  pode  impedir  a  aplicação  do  direito,  até
porque,  existindo  previsão  normativa  federal,  o  julgador
pode utilizar-se dessa disponibilidade para dar concretude à
prestação jurisdicional. - Todavia, não basta a constatação
da  insalubridade  por  meio  de  laudo  pericial  para  que  o
agente  comunitário  de  saúde  tenha  direito  ao  respectivo
adicional,  sendo  necessária  a  classificação  da  atividade
insalubre  na  relação  oficial  elaborada  pelo  Ministério  do
Trabalho, o que, decididamente, não restou configurado no
caderno processual. Provimento que se impõe.7 

Destarte, sendo o promovente servidor público do Município de
Bayeux e inexistindo lei municipal específica autorizando a concessão de
adicional de insalubridade para o cargo Agente Comunitário de Saúde, não
há  como  determinar  o  pagamento  de  tal  benefício,  porquanto  seus
misteres  não  estão  contemplados  pelo  Anexo  14  da  Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de
violação ao princípio da legalidade.

DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL:

Segundo  pacífica  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  e  do

6 TRT da 3ª Região - Processo 00188-2012-101-03-00-6 RO, Relator: Sebastião Geraldo de Oliveira, Segunda
Turma, Publicação: 19/09/2012.

7 Processo n. 00017311120118150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, 
j. em 04-08-2015. 
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Tribunal Superior do Trabalho, o pagamento de “Incentivo Adicional ao
Programa  de  Agentes  Comunitários” depende  de  lei  municipal
específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Como ressaltado em âmbito pretoriano, a portaria do Ministério
da Saúde que instituiu a verba "incentivo financeiro adicional", bem como
determinou  seu  repasse  aos  fundos  municipais  de  saúde,  não  criou
vantagem pecuniária para os agentes comunitários de saúde, uma vez que
somente  poderia  ser  implementada  pela  edição  de  lei  de  iniciativa  do
Chefe do Poder Executivo local, sendo aplicáveis ao caso os artigos 61,
§§1º  e  2º  e  169,  §  1º,  incisos  I  e  II,  da  Constituição  Federal.  Cito
precedentes do Colendo TST nesse sentido:

RECURSO  DE  REVISTA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se determinar que
o  Município  pague  aos  agentes  comunitários  de  saúde  vantagem
pecuniária  instituída  por  Portaria  do  Ministério  da  Saúde.  A
jurisprudência desta Corte Superior vem entendendo que a Portaria
do Ministério da Saúde, que instituiu a verba denominada -incentivo
financeiro adicional-, e determinou seu repasse aos fundos municipais
de  saúde,  não  criou  vantagem  pecuniária  para  os  agentes
comunitários de saúde do Município de Juiz de Fora, uma vez que
essa parcela somente poderia ser implementada pela edição de lei
específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, conforme
os arts. 61, §§ 1º e 2º, e 169, § 1º, I e II, da CF. Nesse contexto,
deve  ser  reformada  a  decisão  recorrida  que  deferira  o  incentivo
adicional criado por portaria do Ministério da Saúde, sem expressa
autorização legislativa específica. Exclui-se também a imposição do
pagamento de honorários advocatícios, por ausência de sucumbência
do  empregador.  Precedentes.  Recurso  de  revista  conhecido  por
divergência jurisprudencial e provido.8 

AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INCENTIVO  FINANCEIRO
ADICIONAL. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. A
reclamante,  agente comunitária  de saúde do Município de Juiz  de
Fora,  ampara  seu  pedido  de  recebimento  da  parcela  -  incentivo
financeiro  adicional  -  na  Portaria  nº  1.350/2002  do  Ministério  da
Saúde. Contudo, a fixação de sua remuneração depende de projeto
de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos do
artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos,
não  existe  expressa  autorização  legislativa  para  a  concessão  do
adicional  aos  agentes  comunitários  de  saúde  da  municipalidade,

8 TST-RR-1895-56.2012.5.03.0037,  Relator:  Ministro:  Alexandre  de  Souza  Agra  Belmonte,  3ª  Turma,
publicação: DEJT 29/8/2014.
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tampouco autorização específica na lei  de diretrizes orçamentárias,
conforme prevê  o  artigo  169  da Constituição Federal.  Recurso  de
revista conhecido e provido.9 

E recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
INCENTIVO  FINANCEIRO.  VALOR  FIXADO  POR  PORTARIAS
EXPEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  PLEITO AUTORAL QUE
REQUER  O  REPASSE  DIRETO  DOS  VALORES.  IMPOSSIBILIDADE.
VERBA  DESTINADA  À  AÇÃO  DE  ATENÇÃO  BÁSICA  EM  GERAL.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO. ART. 557,
§1.º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - As Portarias expedidas
pelo Ministério da Saúde, ao fixar o valor de incentivo financeiro à
Política Nacional da Atenção Básica, não objetivaram fixar piso salarial
dos Agentes Comunitários de Saúde, mas sim estabelecer um mínimo
a ser utilizado em quaisquer ações da atenção básica, respeitando a
oportunidade, conveniência e necessidade de cada administração. -
Os mencionados normativos não mencionam a obrigatoriedade de a
verba  ser  repassada  diretamente  aos  servidores,  podendo  ser
utilizada  com  infraestrutura,  alimentação,  despesa  com
deslocamento, desde que vinculada à área da saúde, sendo o item
"salário" apenas um dos componentes do programa. - "As portarias
expedidas pelo ministério da saúde não objetivaram fixar piso salarial
dos agentes comunitários de saúde, mas sim estabelecer um mínimo
a ser utilizado em quaisquer ações da atenção básica, respeitando a
oportunidade, conveniência e necessidade de cada administração.10 

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO CÍVEL  e  REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  PLEITO  DE  PERCEPÇÃO  DE
"INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL",  PRESCRITO EM PORTARIA
DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  SENTENÇA  CONCESSIVA.  REFORMA.
VERBA  QUE  NÃO  OSTENTA  CARÁTER  PESSOAL.  REPASSE  AOS
MUNICÍPIOS APENAS PARA O FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO
CARGO.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB.  APLICAÇÃO
DO ART. 557, §1º-A, DO CPC E SÚMULA 253 DO STJ. PROVIMENTO
DO  RECURSO  E  DO  REEXAME.  -  Conforme  recente  e  abalizada
Jurisprudência desta Corte, "O agente comunitário de saúde não faz

9 TST-RR-1845-03.2012.5.03.0143, Relator: Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, publicação: DEJT
2/5/2014.

10 Processo n. 00032654820158150371, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. JOSÉ RICARDO PORTO, julgado
em 01-03-2016. 
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jus ao percebimento de incentivo financeiro, com arrimo nas portarias
do  Ministério  da  Saúde,  haja  vista  que  tal  verba  não  constitui
vantagem de caráter  pessoal,  pois  o repasse financeiro  aos entes
municipais  tem  por  objetivo  financiar  as  ações  destinadas  às
atribuições  concernentes  ao  referido  cargo"  (TJPB,
00005703720138150551,  4ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Frederico
Martinho da Nobrega Coutinho, 25 08-2015). - Desta feita, exsurge
que "as Portarias expedidas pelo Ministério da Saúde não objetivaram
fixar  piso  salarial  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde,  mas  sim
estabelecer  um  mínimo  a  ser  utilizado  em  quaisquer  ações  da
atenção  básica,  respeitando  a  oportunidade,  conveniência  e
necessidade de cada administração.11 

REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
INCENTIVOS FINANCEIROS DE CUSTEIO E ADICIONAL INSTITUÍDOS
PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REPASSE
DESSES  VALORES  DIRETAMENTE  AO  SERVIDOR.  PRECEDENTES
DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Os Incentivos de Custeio e
Adicional consistem em valores destinados ao custeio da atuação de
agentes comunitários de saúde, e,  embora esse último represente
uma  décima  terceira  parcela  a  ser  paga  para  o  servidor,  a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal
acréscimo  não  pode  ser  pago  diretamente  ao  agente,  como
remuneração  autônoma,  salvo  se  houver  lei  local  nesse  sentido.
Inteligência da Portaria n.º 674/GM/2003, do Ministério da Saúde.12 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  INCENTIVO
FINANCEIRO.  VALOR  FIXADO  POR  PORTARIAS  EXPEDIDAS  PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. PLEITO AUTORAL QUE REQUER O REPASSE
DIRETO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DESTINADA ÀS
AÇÕES  DE  ATENÇÃO  BÁSICA  EM  GERAL.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  -  As  Portarias  expedidas  pelo  Ministério  da  Saúde  não
objetivaram fixar piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde,
mas sim estabelecer um mínimo a ser utilizado em quaisquer ações
da  atenção  básica,  respeitando  a  oportunidade,  conveniência  e
necessidade de cada administração.  Retrocitados documentos,  que

11 Processo n. 00031026820158150371, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, julgado
em 29-02-2016. 

12 Processo n. 00005547020158150371, 4ª Câmara Cível,  Relator: Des. ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA, julgado em 23-02-2016.
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fixam o valor  do  incentivo  de  custeio  referente  à  implantação  de
Agentes Comunitários de Saúde, não mencionam a obrigatoriedade
de  a  verba  ser  repassada,  diretamente  aos  agentes,  podendo  a
mesma  ser  usada  com  infraestrutura,  alimentação,  despesa  com
deslocamento, desde que vinculada à área da saúde, sendo o item
"salário" apenas um dos componentes do programa.13  

Nessa perspectiva,  mostra-se incabível a pretensão recursal
de condenar o Município de Bayeux/PB, ora apelado, ao pagamento do
“incentivo financeiro” e do “adicional de insalubridade”, pelas razões acima
expostas.

Isso posto, nego  provimento  à  apelação, mantendo  a
sentença em todos os seus termos.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, os quais fixo em
R$  600,00  (seiscentos  reais),  nos  termos  do  art.  20,  §4º,  do  CPC,
aplicando-se, em favor do promovente, o disposto no art. 12 da Lei n.
1.060/50, por ser destinatário da gratuidade judiciária (f. 65). 

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  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
Direito Convocado, em substituição ao  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, 19
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA

13 Processo n. 00007899820148150071, 2ª Câmara Cível,  Relator: Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO, j. em 01-09-2015.
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