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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006593-36.2013.815.0571.
Origem : Comarca de Pedras de Fogo.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.
Embargante : Carla Rejane da Silva Santos.
Advogado : Ananias Lucena de Araújo Neto.
Embargado : Município de Pedras de Fogo.
Advogada : Hildemar Guedes Maciel.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  APLICABILIADADE  DA  LEI
ESPECÍFICA.  MANUTENÇÃO  DO DECISUM.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 

- Constatada a omissão apontada, acolhem-se os em-
bargos declaratórios, conferindo-lhes efeito meramen-
te integrativo ao acórdão hostilizado.

-  Inexistindo previsão  do adicional de insalubridade
na lei municipal  específica dos  agentes  comunitários
de  saúde,  obsta-se a concessão do direito aventado,
visto que é vedado ao Poder Judiciário prever hipóte-
se de cabimento para a concessão da gratificação em
apreço, sob pena de revestir-se no exercício da ativi-
dade legiferante, em nítida afronta ao princípio da se-
paração dos poderes. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em acolher
parcialmente os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  opostos  Carla Rejane
da Silva Santos contra os termos do acórdão exarado às fls.  90/98, o qual
negou  provimento  ao apelo  interposto  pela ora  embargante  em  face  da
sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  autoral nos  autos  da  “Ação
Ordinária de Implantação de Adicional de Insalubridade c/c pedido de parcelas
vencidas”, ajuizada pela recorrente contra o Município de Pedras de Fogo.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no
julgado,  uma  vez  que  não  houve  pronunciamento  no  acórdão  acerca  da
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previsão da concessão do adicional de insalubridade, nos termos dispostos no
art. 129 da Lei Orgânica do Município de Pedras de Fogo. 

Diante disso, requereu que fosse sanada a omissão, ressaltando
ainda a finalidade de prequestionamento da matéria.

Intimada,  a  parte  embargada  apresentou  contrarrazões  (fls.
144/149), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. 

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:
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“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais. 

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Nas razões recursais,  como visto,  alegou a recorrente  omissão
do julgado. Aduziu, neste ínterim, que não houve pronunciamento no acórdão
acerca da previsão da concessão do adicional  de insalubridade,  nos termos
dispostos no art. 129 da Lei Orgânica do Município de Pedras de Fogo. 

Pois bem. Quanto à omissão apontada, tenho que assiste razão à
embargante, tendo em vista que, de fato, esta Corte não se manifestou sobre a
previsão legal supramencionada. 

A respeito  do  adicional  de  insalubridade,  a  Constituição  da
República, em seu artigo 7º, XXIII, assim estabeleceu: 

“Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais,  além de outros  que visem à melhoria  de  sua
condição social: 

XXIII - adicional  de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”
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Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/98, o
adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos, pela nova redação dada ao §3º, do art. 39, da Constituição
Federal.

Entretanto,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do  referido
adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do direito ao
adicional de insalubridade:

“Os direitos do servidor público estão consagrados, em
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41);
não  há  impedimento,  no  entanto,  para  que  outros
direitos  sejam  outorgados  pelas  Constituições
Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados e
Municípios.
Os  direitos  e  deferes  do  servidor  público  estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade da
Federação  tem  competência  para  estabelecer,  ou  da
CLT, se o regime celetista for o escolhido para reger as
relações  de emprego.  Em qualquer  hipótese,  deverão
ser  observadas as  normas da Constituição Federal.”
(DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Direito
Administrativo.  23.ed.atual  até  a EC nº  62,  de 2009.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608)

Na  hipótese  dos  autos,  a Lei  Complementar  Municipal  n.º
08/2000 –  que  disciplina  o  Regime Jurídico  dos  Funcionários  Públicos  do
Município  de  Pedras  de  Fogo –  dispõe,  em  seu  artigo 129,  que  são
consideradas insalubres  as atividades que exponham os servidores a agentes
nocivos  à  saúde,  fazendo  remissão  aos  percentuais  previstos  nos atos
normativos do Ministério do Trabalho, senão vejamos:

“Art.  129.  Serão  consideradas  atividades  ou
operações insalubres aquelas que, por sua natureza,
condições  ou  métodos  de  trabalho,  exponham  os
funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo  único  –  O  exercício  de  trabalho  em
condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura
a percepção de adicional  respectivamente de 40%,
20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem
nos graus máximo, médio e mínimo”.

No  entanto,  no  Município  de  Pedras  de  Fogo há  norma
específica  que  regulamenta  o  cargo  de  agente  comunitário  de  saúde  -  Lei
Complementar  n°  26/2007  -  a  qual,  todavia,  não  prevê  o  pagamento  do
adicional de insalubridade a tal categoria, vejamos:
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“Art. 1°. Ficam criadas no Município de Pedras de
Fogo/PB  as  atividades  de  Agente  Comunitário  de
Saúde  e  de  Agente  de  Combate  às  Endemias,
passando  a  reger-se  no  âmbito  municipal  pelo
disposto nesta Lei e se submetem, no âmbito deste
município,  ao  regime  estatutário  previsto  na  Lei
Complementar  Municipal  n°  08/2000,  ou  naquela
que  lhe  vier  a  suceder, vedada  a  percepção  de
qualquer  gratificação  estatutária  prevista  na
legislação  municipal,  e  que  observarão  o
quantitativo  e  os  padrões  de  vencimento
estabelecidos no anexo I desta Lei”. 

Neste trilhar de ideias, em relação aos agentes comunitários de
saúde e aos agentes de combate às endemias, deve-se observar a ressalva feita
pela norma específica da categoria - Lei Complementar n° 26/2007 - a qual
afasta a possibilidade de percepção do adicional previsto pela norma geral (Lei
Complementar Municipal n° 08/2000).

Logo, inexistindo previsão do adicional de insalubridade na lei
municipal específica dos agentes comunitários de saúde, obsta-se a concessão
do direito aventado, visto que é vedado ao Poder Judiciário prever hipótese de
cabimento para a concessão da gratificação em apreço, sob pena de revestir-se
no  exercício  da  atividade  legiferante,  em  nítida  afronta  ao  princípio  da
separação dos poderes. 

Importa lembrar que a Administração Pública deve se pautar no
princípio de legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o
qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações
legais.

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios de legalidade,  impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.” 

Na lição de Alexandre de Moraes:

"O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º,  II,  da  Constituição  Federal  (...),  aplica-se
normalmente  na  Administração  Pública,  porém  de
forma mais rigorosa e especial,  pois o administrador
público  somente  poderá  fazer  o  que  estiver
expressamente autorizado em lei e nas demais espécies
normativas,  inexistindo,  pois,  incidência  de  sua
vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, onde será permitido a realização de
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tudo que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com a própria função administrativa,  de executor do
direito, que atua sem finalidade própria, mas sim em
respeito  à  finalidade  imposta  pela  lei,  e  com  a
necessidade de preservar-se a ordem jurídica.” (Direito
Constitucional, 12. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 311) 

O  tema  em  debate  foi,  inclusive,  objeto  de  Incidente  de
Uniformização de Jurisprudência, processo nº 2000622-03.2013.815.0000, de
relatoria do Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho,  cujo  voto  vencedor  fora  lavrado  pelo  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto, tendo sido aprovada a seguinte súmula, in
verbis:

“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”.  

Em outra linha,  conforme consignado no acórdão recorrido,  a
existência da insalubridade na atividade desenvolvida pela ora embargante é
outro ponto que merece maior atenção na análise do caso trazido a debate.

A  função  de  agente  comunitário  de  saúde  encontra
regulamentação na  Lei  nº  11.350/2006,  que  estabelece  as  diretrizes  para  o
desempenho da atividade, nos seguintes termos:

“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.
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Art. 4º - O Agente de Combate às Endemias tem como
atribuição  o  exercício  de  atividades  de  vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas  em conformidade  com as  diretrizes  do
SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.”

O referido diploma legal foi resultado da conversão da Medida
Provisória 297, de 9 de junho de 2006, editada para regulamentar o art. 198,
§5°, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 51/2006. 

Na exposição de motivos da já referida MP, consta: 

“Ao  definir  que  as  atividades  básicas  a  serem
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde
e  pelos  Agentes  de  Combate  às  Endemias
compreendem a prevenção de doenças, promoção da
saúde, controle e vigilância, a proposta de  Medida
Provisória estabelece competência ao Ministério da
Saúde  para  disciplinar  tais  atividades,  inclusive
definindo  o  parâmetro  e  o  conteúdo  programático
dos cursos previstos como um dos requisitos para o
exercício dessas atividades.” 

Conforme se depreende do excerto transcrito, a legislação de
regência  atribui  aos  agentes  de  saúde  atividades  de  natureza
predominantemente  preventiva,  pedagógicas,  de  coletas  de  dados  ou
burocráticas.

Nesta  linha,  a  atividade  desenvolvida  pelos  agentes
comunitários  não  os  expõe  ao contato  direito  com  pessoas  portadoras  de
doenças infectocontagiosas ou em atividades insalubres e,  caso haja eventual
contato  com  estas  condições,  estas  devem  se  verificar  tão  somente  em
situações esporádicas, não contínuas, tampouco duradouras, afastando, assim,
a pretensão da promovente ao pagamento da referida vantagem.

Importa ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho possui
entendimento assente neste mesmo sentido, consoante asseguram os arestos
adiante sumariados: 

“ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
1. Nos  termos  do  disposto  na  Orientação
Jurisprudencial nº 4 da SBDI-I desta Corte superior,
- não basta a constatação da insalubridade por meio
de laudo pericial para que o empregado tenha direito
ao  respectivo  adicional,  sendo  necessária  a
classificação  da  atividade  insalubre  na  relação
oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho -. 2 .
Nesse  sentido,  a  decisão  recorrida  revela
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte
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superior, porquanto consignado expressamente que a
atividade desenvolvida pela reclamante , na função
de  agente  comunitária  de  saúde  ,  possui  natureza
predominantemente preventiva, uma vez que constitui
em  visitas  às  famílias  ,  com  orientação  quanto  à
prevenção  de  doenças,  e  em  encaminhamento  a
postos de saúde,  não havendo,  portanto,  exposição
de modo permanente ou intermitente ao contato com
pessoas  portadoras  de  doenças  infectocontagiosas
ou em atividades insalubres, nos termos do Anexo 14
da  NR  15  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.
Precedentes  desta  Corte  superior. 3.  Recurso  de
revista  de  que  não  se  conhece.”  (TST  -  RR:
1258000220105160007  125800-02.2010.5.16.0007,
Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento:
11/09/2013,  1ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT
20/09/2013)(grifei)

“RECURSO  DE  REVISTA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE. ATIVIDADE NÃO ELENCADA NA NR-15
DO MTE 
1.  Consoante  a  diretriz  perfilhada  na  Orientação
Jurisprudencial  nº  4,  item I,  da SbDI-1 do TST,  a
mera constatação de existência de agentes insalubres
no local de trabalho do empregado, sem a inclusão
da atividade na relação elaborada pelo Ministério do
Trabalho  e  Emprego,  impede  a  percepção  do
adicional de insalubridade. 2. Dessa forma, decisão
que indefere o pagamento do adicional em destaque
a agente comunitário de saúde, mesmo em face de
laudo pericial que reputa demonstrado o trabalho em
ambiente  insalubre,  porquanto  não  inserida  tal
atividade no rol taxativo previsto pelo Ministério do
Trabalho e  Emprego e ausente a demonstração do
contato  permanente  com  doenças  infecto-
contagiosas,  encontra-se  em  consonância  com  a
Jurisprudência  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho.
Precedentes.  3.  Recurso  de  revista  não  conhecido.
(TST  -  RR:  1278007220105160007   127800-
72.2010.5.16.0007,  Relator:  João  Oreste  Dalazen,
Data de Julgamento: 25/09/2013, 4ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 04/10/2013)

Desse modo, não estando caracterizada o exercício do trabalho
em local ou condições insalubres, entendo que não há como ser acolhido o
pedido  de  pagamento  do  adicional,  consoante,  aliás,  colaciona-se  deste
Tribunal: 

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  AGENTE
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COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  SENTENÇA
PROCEDENTE.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ALEGAÇÃO
DE  INEXISTÊNCIA  DE  NORMA
REGULAMENTADORA.  OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  15,  ANEXO,  XIV,  DA
PORTARIA  Nº  3.214/78,  DO  MTE.  ATIVIDADE
LABORATIVA  DE  PREVENÇÃO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO CONTATO PERMANENTE
COM DOENÇAS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO
FATO  À  NORMA  INFRALEGAL.  PRECEDENTES
DO TST E DESTE TRIBUNAL. 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.”  (TJPB;  AC  037.2011.001.850-6/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José
Aurélio da Cruz; DJPB 25/10/2013; Pág. 16) 

“ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
ATIVIDADE CUJAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS  NÃO
SE EXTRAI A EXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE
OU  À  VIDA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL
QUANTO  AO  PAGAMENTO  DA  VANTAGEM.
PROCEDÊNCIA  DO  RECURSO. Vantagens
pecuniárias são as parcelas pecuniárias acrescidas
ao vencimento-base em decorrência de uma situação
fática  previamente  estabelecidá  na  norma  jurídica
pertinente.  Toda  vantagem  pecuniária  reclama  a
consumação de certo fato, que proporciona o direito
à  sua  percepção  José  dos  Santos  Carvalho  Filho,
Manual  de  Direito  Administrativo,  23a ed.,  Lumen
Juris,  p.  799 Da definição da  profissão  de  agente
comunitário de saúde, como também das atribuições
a ela inerentes Lei n. 11.350/06, art. 3°, não se extrai
a existência de fatos que caracterizem riscos à vida
ou à saúde. Inexistência, ademais, de previsão legal
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quanto ao pagamento da verba.” (TJPB, Acórdão do
processo  nº  01520100008281001,  Órgão  1ª
CÂMARA  CÍVEL,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS j. em 23/04/2013)

Da argumentação alinhavada se deflui a ausência de ambos os
requisitos  pertinentes  ao  pagamento  da  vantagem,  quais  sejam,  a  previsão
legal e o desempenho de atividades consideradas como de risco à vida ou à
saúde, razão pela qual se demonstrou irretocável o decisum de piso. 

Na hipótese em tela, ainda que existente a omissão no acórdão,
que,  esta não  é  capaz  de  modificá-lo, vê-se  claramente  que  o  julgado
solucionou a  lide  de  forma devidamente  fundamentada,  com a análise  das
questões postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes
nos autos e a legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha
que possa modificar o decisum por meio de embargos de declaração.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE OS
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  com  efeitos  meramente  integrativos
para  sanar  a  omissão  apontada,  esclarecendo  que,  embora  exista  Lei
Complementar  Municipal  (LC  n°  08/2000)  prevendo  o  adicional  de
insalubridade  para os servidores do Município de Pedras de Fogo, há uma
norma específica que regulamenta o cargo de agente comunitário de saúde –
LC n° 26/2007 – a qual não prevê a concessão de tal benefício à categoria em
comento. Neste contexto, obsta-se a concessão do direito aventado, visto que é
vedado ao Poder Judiciário prever hipótese de cabimento para a concessão da
mencionada  gratificação,  sob  pena  de  revestir-se  no  exercício da  atividade
legiferante, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.  Assim,
acrescento  ao acórdão a fundamentação  ora esposada, sem, contudo, alterar
seu dispositivo.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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