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SENTENÇA

RELATÓRIO

SINDICATO  DOS  AGENTES  COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE  DO  PARANÁ,  já
qualificado,  ajuizou  Ação  Civil  Coletiva  em  face  de  MUNICIPIO  DE  CURITIBA,
igualmente qualificado nos autos, requerendo, em resenha, a condenação da parte ré
nas verbas elencadas na petição inicial. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.101.647,24.
Coligiu procuração e documentos.

O réu apresentou defesa e documentos, fls. 148 e seguintes.

O autor impugnou os documentos apresentados com a defesa, fls. 276 e seguintes.

Foram ouvidas duas testemunhas, fl. 281.

Foi determinada a realização de perícia para fins de constatação de insalubridade.

Em audiência, fl. 330, foi convencionado que os agentes comunitários e saúde exercem
atividades  dentro  da  unidade  por  10h  semanais,e  que  as  restantes  30h  são
direcionadas às visitas nas residências.

Do laudo, fls. 348 e seguintes, foi dada vista às partes.

Sem outras provas, encerrou-se a instrução processual. Razões finais remissivas pelo
réu e prejudicadas pelo autor.

Prejudicada a tentativa final de conciliação.

É, em resumo, o relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

MÉRITO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O  sindicato  autor  pretende  o  reconhecimento  do  direito  dos  substituídos,  agentes
comunitários de saúde, ao pagamento de adicional de insalubridade pelo réu.



Afirma que por força do decidido na Ação Civil Pública 19141-2011-002-09-00-0 e da
EC  51/2006  o  réu  foi  impedido  de  manter  a  contratação  indireta  de  agentes
comunitários de saúde por meio do Instituto Pro Cidadania de Curitiba.

Sustenta que nos termos autorizados pela EC já referida houve a contratação direta
pelo Município dos agentes comunitários de saúde que lhe prestavam serviços na data
de promulgação, com dispensa de processo seletivo público.

Sustenta  que  apesar  de  mantidas  as  mesmas  condições  de  trabalho,  houve  a
supressão do adicional em questão, apesar do contato com riscos biológicos, o que não
é  cabível.  Pretende  o  pagamento  das  parcelas  vencidas  e  reflexos,  além  da
incorporação em folha de pagamento.

O pleito foi impugnado pelo réu e acerca da controvérsia houve a produção de prova
pericial, com a seguinte conclusão:

"CONCLUSÃO:

Vistoriado,  analisado  o  local  de  trabalho  dos  Reclamante  (ACS),  bem  como  as
atribuições  desenvolvidas,  posso  concluir  que,  de  acordo  com  a  lei  n.6514  de
22.12.1977 e a Portaria n. 3214 de 08.06.1978 do Ministério do Trabalho em sua Norma
Regulamentadora Nr 15, as atividades da Reclamante não são consideradas insalubres
e, não tendo o direito a receber o adicional de insalubridade."

Não há elementos nos autos que desconstituam as conclusões periciais.

Destaque-se que o adicional de insalubridade é parcela que não adere ao contrato de
trabalho e que é devida quando e na medida em que houver insalubridade. A hipótese
não é de redução salarial.

Além disso, houve a constituição de novo contrato, agora entre os agentes comunitários
de saúde e o Município, o qual possui como responsabilidade primordial bem gerenciar
os recursos e dinheiro públicos, não havendo que se falar em manutenção pelo atual
empregador de parcela indevida.

Situações específicas e particulares deverão ser objeto de demandas individuais, até
porque a sentença de improcedência, em ação coletiva e em caso de direitos individuais
homogêneos, não vincula os substituídos (art. 103, III, do CDC/ Lei 8078/90).

Sendo assim, rejeito a pretensão do autor e julgo improcedente a presente demanda.

JUSTIÇA GRATUITA

Indefere-se  o  pleito  do  autor  quanto  ao  benefício  da  justiça  gratuita,  eis  que  não
comprova situação de insuficiência econômica.

Nesse sentido, as seguintes ementas:

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.  O benefício  da  justiça  gratuita
estende-se à pessoa jurídica, uma vez que o disposto no inciso LXXIX do artigo 5º da
Constituição Federal (CF) não faz distinção entre pessoas física e jurídica e comete ao



Estado  a  obrigação  de  prestar  a  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que
comprovarem  insuficiência  econômica.  Contudo,  na  esteira  da  jurisprudência  do
colendo  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (TST),  para  a  concessão  do  benefício  é
necessário  que  a  pessoa  jurídica,  ainda  que  se  trate  de  sindicato,  comprove  a
impossibilidade de suportar o pagamento das custas e demais despesas processuais,
não bastando a simples afirmação de ausência de recursos. Recurso ordinário do autor
não  conhecido.  TRT-PR-08524-2015-662-09-00-0-ACO-19504-2016  -  7A.  TURMA.
Relator: ALTINO PEDROZO DOS SANTOS. Publicado no DEJT em 07-06-2016"

JUSTIÇA  GRATUITA.  SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  O  fato  de  o
sindicato  atuar  na  qualidade  de  substituto  processual  não  implica  concessão  dos
benefícios da justiça gratuita,  na medida em que a substituição não se amolda nos
requisitos previstos nas Leis nº 1.060/50 (art. 4º), e 5.584/70 (art. 14, § 1º). Com efeito,
a declaração de insuficiência econômica, nos moldes preconizados pelo art. 4º da Lei
n.º 1.060/50 ("A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família."),
não beneficia os sindicatos,  porquanto voltada às pessoas físicas.  Para as pessoas
jurídicas,  quando  admitida  a  concessão,  os  requisitos  são  outros,  exigindo-se  a
comprovação de inidoneidade financeira, que decorre de resultado negativo entre as
receitas e os débitos, o que não se verifica no caso dos autos. Ausentes, portanto, os
elementos essenciais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita previstos nos
artigos 790, § 3º, da CLT e 4º da Lei n.º 1.060/50, nega-se provimento ao recurso. TRT-
PR-46877-2014-028-09-00-7-ACO-13838-2015  -  7A.  TURMA.  Relator:  UBIRAJARA
CARLOS MENDES. Publicado no DEJT em 15-05-2015

Improcede.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com fulcro no novo art. 791-A, caput e § 2º, da CLT, com redação determinada pela Lei
13.467/2017,  diante  da  sucumbência  do  autor,  defiro  honorários  em  favor  do(a)(s)
advogado(a)(s) do réu, no importe de 5% do valor atualizado da causa.

Procede, nos termos acima.

HONORÁRIOS PERICIAIS

Fixo honorários periciais em R$ 3.500, pelo autor, eis que sucumbente no objeto da
perícia.  Observe-se  que  já  foi  realizado  o pagamento  de  R$ 2.000,00,  fl.  339,  que
deverá ser liberado ao Perito.

DISPOSITIVO

Diante  de  todo  o  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTES  os  pedidos  formulados  por
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO PARANÁ em face de
MUNICÍPIO DE CURITIBA,  nos  termos  da  fundamentação,  que  passa  a  integrar  o
presente dispositivo.

Honorários advocatícios e periciais na forma da fundamentação.



Ficam as partes desde já advertidas de que eventuais embargos de declaração
deverão limitar-se a discutir as hipóteses do artigo 897-A da CLT e artigo 535 do
CPC, sendo incabível  reanálise de prova ou prequestionamento neste grau de
jurisdição, sob pena de serem considerados protelatórios e aplicadas as sanções
processuais cabíveis.

Custas pelo autor, no importe de R$ 42.032,94, calculadas sobre R$ 2.101.647,24, valor
atribuído à causa.

Após o trânsito em julgado da sentença e recolhimentos dos honorários, arquivem-se os
autos.

Intimem-se o autor.

Ciente o réu.

Nada mais.

CURITIBA, 24 de Maio de 2019
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