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REMESSA  OFICIAL. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  MUNICÍPIO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA
CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE NO VALOR
CERTO  E  ILÍQUIDO  INFERIOR  A  100  (CEM)
SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 496,  §3º, III,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
APLICAÇÃO  DA FACULDADE  ÍNSITA NO  ART.
932,  III,  DO  MESMO  CÓDEX.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

- Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão
que  traduz  em  proveito  econômico  para  a  parte
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contra quem litiga a Fazenda Pública Municipal em
valor  não excedente  a  100 (cem) salários  mínimos,
haja a disposição constante do  §3º, III, do art. 496, do
Novo Código de Processo Civil.

- Considerando que o prejuízo a ser suportado pela
edilidade na espécie, claramente não atinge o valor
mínimo  exigido  pela  legislação  processual  civil,  a
hipótese  telada  não  se  credencia  ao  conhecimento
perante esta instância revisora. 

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  PRELIMINAR  DE
DIALETICIDADE.  DESNECESSIDADE  DA
ANÁLISE.  INTELIGÊNCIA DO  §2º,  DO ART.  282,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.  AGENTE COMUNITÁRIO
DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
DESCABIMENTO.  NECESSIDADE  DE
REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  PELA  LEI
MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO
ENTE  FEDERATIVO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Dispensável a análise das preliminares de falta de
interesse  processual  e  ausência  de  documentos
indispensáveis  a  propositura  da  ação quando,  nos
termos do  §2º,  do art.  282,  do Código de Processo
Civil,  “quando  puder  decidir  o  mérito  a  favor  da
parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o
juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta”.
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-  Conforme  entendimento  sedimentado  no  âmbito
desta  Corte  de  Justiça  quando  do  julgamento  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000622-03.213.815.0000, “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”.

- O ente municipal possui liberdade e autonomia, no
âmbito  de  sua  competência,  para  estabelecer  e
regulamentar direitos a seus servidores municipais,
diante do princípio federativo, insculpido no art. 18,
da Carta Magna, pelo que, diante da ausência de lei
específica  regulamentando  o  percebimento  do
adicional  de  insalubridade,  em  obediência  ao
princípio da legalidade, impossível a concessão de tal
verba aos servidores municipais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos. 

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  não  conhecer  a  remessa  oficial  e  negar
provimento ao apelo.

Marcos  Aurélio  Alexandre  da  Silva ajuizou  a
presente Ação Ordinária de Cobrança,  em desfavor do  Município de Areia, sob o
fundamento  de  ser  servidor  público  municipal,  aprovado  em  processo  seletivo
promovido pelo ente municipal, exercendo, desde 30 de setembro de 1998, a função
de agente comunitário de saúde,  e,  nada obstante,  laborar  regularmente,  durante
todo esse período, alega ter deixado de usufruir os seguintes direitos: percepção do
adicional de insalubridade;  férias,  acrescidas do terço constitucional;  13ºs salários,
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pagamento de indenização pelo não cadastramento e não recolhimento ao programa
PIS/PASEP e depósitos relativos ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Às  fls.  274/277V,  a Juíza  de  Direito  a  quo julgou
parcialmente procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO a fim
de condenar a Municipalidade em litígio ao:
1) pagamento do terço constitucional de férias dos anos de
2004 a 2009.
2) pagamento de indenização pela falta de inscrição do(a)
autor(a) no PASEP, no equivalente a um salário-mínimo
por ano, correspondente a 2004 a 2009.
Pelo que resolvo o processo com resolução de mérito
(CPC, art. 487, I).
Determino  que  sobre  os  valores  inadimplidos
deverão incidir juros de mora e a correção monetária
aos termos acima delineados.
Sucumbência recíproca pro rata. Isento de custas, em
face da Lei nº 6.830/80 e Lei Estadual nº 5.672/92.

Inconformada, a  parte autora interpôs  APELAÇÃO,
fls.  280/282v,  aduzindo,  em  síntese,  fazer  jus  ao  recebimento  do  adicional  de
insalubridade,  com arrimo no  art.  7º,  inciso  XXIII,  da  Constituição  Federal,  e  na
Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego. Requer, ainda,
o pagamento das gratificações natalinas do período entre 2004 e 2009, haja vista a
edilidade não ter demonstrado o pagamento de forma satisfatória.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  ente  municipal,  fls.
286/295, aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade em preliminar e postulando
pelo desprovimento do apelo no mérito.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

Subiram os autos ainda por impulso oficial.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Ab initio, cumpre ressaltar que a remessa necessária
não constitui propriamente recurso, em face da ausência de previsão expressa, nesse
sentido, na legislação processual pátria.

Trata-se, em verdade, de mecanismo de validação da
sentença, o qual promove devolução à instância  ad quem das questões atinentes à
regularidade  processual,  bem  ainda  daquelas  em  que  a  Fazenda  Pública  restou
sucumbente.

Não  há  de  se  falar,  contudo,  em  duplo  grau  de
jurisdição  obrigatório  quando  a  condenação  estipulada  ou  o  valor  controvertido,
sendo de importe certo, não exceder a 100 (cem) salários mínimos,  para os demais
Municípios  e  respectivas  autarquias  e  fundações  de direito  público, por  força do
disposto no §3º, III, do art. 496, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não se
dispensa:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
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I  -  proferida contra a União,  os Estados,  o Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.

§1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a
apelação no prazo legal,  o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2º Em  qualquer  dos  casos  referidos  no  §  1o,  o
tribunal julgará a remessa necessária.

§3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for de valor certo e líquido inferior a:
I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias
e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de
direito público.

§4º Também  não  se  aplica  o  disposto  neste  artigo
quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução
de  demandas  repetitivas  ou  de  assunção  de
competência;
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IV  -  entendimento  coincidente  com  orientação
vinculante  firmada  no  âmbito  administrativo  do
próprio ente público, consolidada em manifestação,
parecer ou súmula administrativa.

No caso, em disceptação, o valor a ser suportado pela
edilidade, não atinge o valor mínimo exigido pela legislação processual civil.

Logo,  em  verdade,  a  hipótese  telada  não  se
credencia ao conhecimento perante esta instância revisora, porquanto não atende
aos requisitos insertos no regramento atinente à matéria.

Quanto  ao  recurso  voluntário,  o  desate  da
controvérsia  reside  em  saber  se  Marcos  Aurélio  Alexandre  da  Silva,  servidor
público municipal, faz jus ao pagamento das gratificações natalícias não concedidas
na sentença e,  ainda,  a  percepção do adicional  de insalubridade,  com os reflexos
decorrentes. 

De início, deixo de analisar  a prefacial de   ofensa ao
princípio  da  dialeticidade, suscitada  pelo  Município  de  Areia,  porquanto,  nos
termos do §2º, do art. 282, do Código de Processo Civil, “quando puder decidir o
mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade,  o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.

Adentrando  no  mérito,  do  acervo  probatório
encartado aos autos, percebe-se que o promovente fora admitido em 1998, mediante
processo seletivo, fls. 11/15, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde
junto ao  Município de Areia, passando a integrar o quadro dos servidores efetivos,
sob o regime jurídico estatutário, em 2008, na forma da supracitada Lei Municipal nº
078/2008, fls. 18/22. Logo, vê-se que a relação jurídica existente entre o servidor e a
Administração é de natureza jurídico-administrativa.

Prosseguindo,  impende  analisar  o  pleito
correspondente à percepção do adicional de insalubridade e os seus reflexos.
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Do  cotejo  da  exordial,  sustenta  o  promovente  ser
devido  o  adicional  de  insalubridade  em  razão  de  sua  atividade  de  Agente
Comunitário de Saúde ser potencialmente insalubre.  Alega,  ainda,  a  aplicação da
Constituição Federal e da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho
e Emprego, a fim de que o referido benefício seja concedido.

Tais  assertivas,  contudo,  não  merecem  prosperar,
pois, como já frisado alhures, o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração é
de natureza estatutária, porquanto o autor está submetido a regime próprio do ente
municipal, para o qual labora, e a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que as
normas, de índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob a égide estatutária,
bem como as  regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem
usurpar a competência do ente municipal.

Por oportuno, colaciono escólio do Superior Tribunal
de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados,  em virtude da repartição
de  competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
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serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93.  3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento. (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) - negritei.

Avançando  na  análise  do  tema,  tem-se  que  o
adicional  de  insalubridade  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela
Administração aos servidores em razão das atividades desempenhadas em condições
penosas ou insalubres.

Não obstante haja, no art. 7º, XXIII, da Constituição
Federal,  previsão  legal  de  direito  à  percepção  de  adicional  de  insalubridade,  tal
norma  é  de  eficácia  limitada,  ou  seja,  necessita  de  regulamentação  específica
estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais correspondentes
aos valores devidos a cada servidor. 

Dessa forma, revela-se indispensável, para concessão
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do citado benefício  ao  servidor,  a  existência  de norma municipal  descrevendo as
atividades  consideradas  insalubres  e  os  critérios  para  fixação  dos  percentuais
devidos a título de tal gratificação, sendo inviável, no caso, a aplicação da Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sob esse prisma, o  Município de Areia,  como ente
federado,  possui  liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua  competência,  para
estabelecer e regulamentar direitos que abarquem seus servidores municipais, diante
do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna.

Ademais, ainda que a previsão de percebimento do
adicional de insalubridade preceituada no inciso XXIII,  do art. 7º, da Constituição
Federal não fosse norma de eficácia limitada, tal regra não se estenderia de forma
imediata aos servidores públicos estatutários, haja vista não estar compreendida no
rol dos direitos sociais previstos no art. 39, §3º, da  Lex Mater. Em outras palavras,
“Por força da ausência  de previsão normativa no art.  39,  §3º,  da Constituição da
República, os agentes públicos não fazem jus, de forma automática, ao adicional de
insalubridade,  mostrando-se  necessária  interposição  legislativa  para  que  essa
garantia a eles se estenda.” (TJPB; Ap-RN 0001093-13.2012.815.0251; Segunda Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 22/10/2014;
Pág. 10). 

Sobre  a  necessidade  de  regulamentação  específica
para  fins  de  percebimento  do  adicional  postulado  na  inicial,  cito  fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal, sublinhado no que importa ao raciocínio:

(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
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Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a  seguir:
“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração  para
as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. -
O  artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não
ser necessária a repetição de seus enunciados, mas
com  isso  não  quis  significar  que,  quando  algum
deles  dependesse  de  legislação  infraconstitucional
para  ter  eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por
força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
integrarão  necessariamente  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mas,  quando
dependem  de  lei  que  os  regulamente  para  dar
eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que
eles  decorrem,  essa  legislação  infraconstitucional
terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a  que  pertence  o
servidor público, da competência dos mencionados
entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido”.  (ARE
723492/SE:  Recurso  Extraordinário  com  Agravo.
Relator(a):  Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:
21/02/2013).

Em  reforço  ao  entendimento  ora  desenvolvido,
cumpre mencionar o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
nº 2000622-03.213.815.0000 por este Sodalício, publicado em 05/05/2014, no Diário da
Justiça, do qual se editou a seguinte súmula:
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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.

Diante  do  panorama  narrado  e  em  obediência  ao
princípio da legalidade,  que se encontra gravado no art. 37,  caput, da Constituição
Federal,  ante  a  ausência  de  legislação  específica  do  respectivo  ente  federativo
regulamentando  a  matéria,  não  há  como  conceder  o  adicional  de  insalubridade
requerido.

Ante  o  exposto,  NÃO CONHEÇO DA REMESSA
NECESSÁRIA E NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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