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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE 
COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA.  COMANDO  JUDICIAL  QUE  NÃO 
SUBMETE  A  SENTENÇA  AO  DUPLO  GRAU  DE 
JURISDIÇÃO  OBRIGATÓRIO.  SENTENÇA  ILÍQUIDA 
DESFAVORÁVEL  À  FAZENDA.  NÃO  APLICAÇÃO  DA 
EXCEÇÃO  DO  §  2º  DO  ART.  475  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DA MATÉRIA SOB À LUZ DO 
REEXAME. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Nos termos do art.  475, § 2º,  do CPC, a sentença não está 
sujeita  a  reexame necessário  quando  "a  condenação,  ou  o 
direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 
(sessenta) salários mínimos". Considera-se "valor certo", para 
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esse efeito, o que decorre de uma sentença líquida, tal como 
prevê o art. 459 e seu parágrafo, combinado com o art. 286 do 
CPC.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO 
SUBMETER  O  DECISUM AO  DUPLO  GRAU  DE 
JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO.

Conhecida  a  remessa  necessária,  não  há  que  se  falar  em 
nulidade do comando judicial que não o submete ao reexame 
necessário.

PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

Não  caracteriza  cerceamento  de  defesa,  o  julgamento 
antecipado  da  lide  com amparo  no  art.  330  do  CPC, 
quando  o  julgador  entender  que  o  feito  possui 
elementos probantes suficientes ao seu deslinde.

MÉRITO. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE  FÉRIAS.  ADIMPLEMENTOS  NÃO 
COMPROVADOS  NA  INSTÂNCIA  A QUO PELA 
EDILIDADE.  PAGAMENTOS  DEVIDOS  AO 
SERVIDOR,  OBSERVADO O PRAZO QUINQUENAL. 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE 
LEI  MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONCESSÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
REMESSA E DO APELO .

Em  ação  de  cobrança  envolvendo  verbas  trabalhistas, 
cabe  ao  município  comprovar  que  fez  o  pagamento, 
pois,  ao  reverso,  subtende-se  que  não  o  efetuou  na 
forma devida.

Ausente  lei  municipal  assegurando  à  determinada 
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categoria  profissional  a  percepção  do  adicional  de 
insalubridade,  não  há  como  condenar  o  ente  ao 
pagamento.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal  de Justiça  da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar  as  preliminares, 
conhecer  de  ofício  a  remessa  necessária  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  dar 
provimento parcial à remessa e ao apelo.

  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de 
Esperança,  contra sentença, fls. 300/303, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara daquela 
Comarca,  que  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na 
“Reclamação Trabalhista”, em face da edilidade, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de direito 
aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 7º, VII, da Constituição Federal, 
JULGO  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  para,  tão  somente  condenar  o 
Município demandado a pagar ao(à) autor(a) as importâncias referentes: 
1. Aos décimos terceiros salários dos anos de 2005 a 2010, com incidência 
da  contribuição  previdenciária;  2.  O  terço  constitucional  das  férias 
referentes os anos de 2005 a 2009, de forma simples, sem incidência da 
contribuição  previdenciária;  3.  Adicional  de  Insalubridade  em  grau 
médio, no percentual de 20% sobre o salário mínimo, mais os reflexos 
respectivos,  a  partir  de 21/01/2005 (cinco anos anterior  ao ingresso  da 
ação)  até  enquanto  perdurar  a  atividade  insalubre  desenvolvida  pelo 
autor(a), com incidência da contribuição previdenciária.
( … )
Condeno,  ainda,  o  sucumbido  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor total da condenação, 
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, esses valores também com juros e 
correção monetária.
( … )
Deixo de fazer  a remessa dos autos as Egrégio Tribunal de Justiça  da 
Paraíba, por não haver nenhuma das hipóteses constantes do art. 475, do 
CPC. Ademais, é cediço que tratando-se de sentença ilíquida, o que é a 
hipótese dos autos, o cabimento ou não do reexame necessário deve ser 
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aferido pelo favor da causa,  devidamente atualizado,  o qual,  segundo 
revelam os autos, não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
( … )”

De início, é relevante mencionar que a presente demanda foi 
originalmente  ajuizada  na  Justiça  do  Trabalho,  tendo  o  Tribunal  Regional  do 
Trabalho  da  13º  região,  no  recurso  ordinário  nº  0004400-69.2010.5.13.0018, 
declarado a incompetência daquela Justiça Especializada (fls.182/183) e remetido 
os autos para esta Justiça Comum.

Em suas razões, fls. 307/318, o Município de Esperança, argui 
as preliminares de:

1 - cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que o 
juiz  a quo  não poderia ter julgado antecipadamente a lide sem ao menos ter se 
manifestado acerca do pedido da oitava da parte autora e demais meios de provas 
admissíveis; e

2  – nulidade do decisum “pelo  não estabelecimento  do  duplo  
grau de jurisdição obrigatório”.

No mérito,  sustenta  que não poderia ter sido condenada a 
pagar 13º salário e terço constitucional de férias, porquanto efetuou o pagamento 
de todas as verbas que a servidora tinha direito,  conforme –  consoante aduz  – 
fichas financeiras anexadas aos autos.

Pontua que este Tribunal “já emanou entendimento contrário a  
percepção  de  adicional  de  insalubridade  pelos  agentes  Comunitários  de  Saúde,  quando  
ausente lei local que a preveja”.

Alega ainda, injusta a condenação de verba honorária, posto 
que a ação foi julgada parcialmente procedente.       

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  das  preliminares  para 
anular a decisão recorrida ou julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões, fls. 338/341, pelo desprovimento do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pela  rejeição  das 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001841-91.2012.815.0171                                                                                     4s



preliminares; devolveu os autos sem manifestação meritória, por entender ausente 
interesse que justifique a sua intervenção, fls. 347/353.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Depreende-se  dos  autos  que  o  autor  ajuizou  esta  ação 
pretendendo  o  reconhecimento  do  alegado  direito  à  percepção  das  seguintes 
verbas:  assinatura  da  CTPS  e  respectiva  baixa;  recolhimento  das  contribuições 
previdenciárias; depósito do FGTS; férias acrescidas do terço constitucional; 13° 
salários desde 1991; indenização compensatória pelo não cadastramento do PIS e 
adicional de insalubridade.

O juízo a quo acolheu parcialmente o pedido do promovente, 
condenando o município ao pagamento dos “décimos terceiros salários dos anos de  
2005 a 2010 ( … ) O terço constitucional das férias referentes os anos de 2005 a 2009, de  
forma simples, ( … ) Adicional de Insalubridade em grau médio, no percentual de 20%  
sobre o salário mínimo, mais os reflexos respectivos, a partir de 21/01/2005 (cinco anos  
anteriores ao ingresso da ação) ( … )”.

1 -  Do conhecimento, de ofício, da Remessa Necessária e da 
preliminar  de  nulidade  do  decisum “pelo  não  estabelecimento  do  duplo  grau  de  
jurisdição obrigatório”.

Embora  o  magistrado  sentenciante  não  tenha  enviado  os 
autos em Remessa Necessária, analiso a matéria devolvida a esta instância recursal 
também sob essa ótica, porquanto deve ser ressaltado que a sentença é ilíquida, 
não sendo caso de incidência da exceção prevista no § 2º1 do art.475 do CPC, a 
qual torna dispensável o reexame tão somente quando a condenação for de valor 
certo e não exceder 60 (sessenta) salários mínimos.

1 Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a  
sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito 
público;
(...)
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não 
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de 
dívida ativa do mesmo valor.
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Vale  consignar  que  o  entendimento  aqui  esposado  já  foi 
objeto da  Súmula 490 do STJ, na qual foi assentado que “A dispensa de reexame  
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta  
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Assim,  deve  ser  rejeitada  a  preliminar  de  nulidade 
constante no presente título.

2 – Da preliminar de cerceamento de defesa.

Falece  razão  à  edilidade,  quando  pleiteia  a  nulidade  da 
sentença prolatada pelo juízo  a quo,  fulcrado no entendimento de que ocorrera 
cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, aplicando-se, 
assim, as disposições do art. 330, do Código de Processo Civil.

Com  efeito,  o  julgamento  antecipado  da  lide,  no  caso 
vertente, não traduz, sob qualquer aspecto, cerceamento ao direito de defesa do 
apelante, tampouco implica em encerramento precoce da instrução probatória.

 
É preciso se ter em mente que o destinatário da prova é o 

magistrado,  sendo  prerrogativa  deste  aferir  o  amadurecimento  do  acervo 
probatório,  visando  a  formação  de  seu  convencimento.  Logo,  deve  o  julgador 
interromper a  marcha processual  sempre  que a  questão  controvertida  já  esteja 
devidamente esclarecida, prescindindo da realização de audiência de instrução e 
julgamento (oitava da autora) e/ou abertura de prazo para os demais meios de 
provas admissíveis.

Colaciono o seguinte julgado: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA 
LEI Nº 10931/04. AUSÊNCIA DE RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS DO 
TÍTULO.  MERA IRREGULARIDADE.  APLICAÇÃO  DO  CDI  COMO 
FATOR DE CORREÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  PELO 
INPC.  CERCEAMENTO DE  DEFESA  NÃO  CARACTERIZADO. 
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.  RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. I. A cédula de crédito bancário, (...) é título executivo e os seus 
requisitos  formais,  taxativamente  ditados  na  Lei,  conferem-lhe 
irrecusável certeza e liquidez (humberto Theodoro Júnior), em seu artigo 
a cédula de crédito bancário, publicada na revista síntese de direito civil e 
processual civil nº 26. Nov-dez/2003, p. 5). II. A ausência de rubrica dos 
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devedores solidários em todas as páginas da cédula de crédito bancário 
não  gera  a  nulidade  do  título,  caracterizando-se  apenas  como  mera 
irregularidade. III. Este tribunal de justiça pacificou o entendimento de 
que não é possível a aplicação do CDI como fator de correção monetário, 
devendo  ser  substituído  pelo  INPC.  lV.  Suficientes  os  elementos  dos 
autos  para  proferir  a  decisão,  o julgamento  antecipado  da lide  não 
implica cerceamento de defesa. (stj.  Quarta turma. RESP 445.438/ SP. 
Rel. Min. Cesar asfor Rocha. J.08.10.2002. DJU 09.12.2002. P. 352). (TJPR;  
ApCiv 1027266-3;  Cianorte;  Décima Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  
Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; DJPR 25/10/2013; Pág. 187)

Acrescente-se,  por  oportuno,  que  a  edilidade  como 
contratante, e possuidora das fichas funcionais e financeiras de seus servidores, 
quando teve  oportunidade, não apresentou nenhum documento probatório em 
sua defesa. 

Com essas considerações, rejeito a preliminar aventada.

3 – Mérito.

3.1 – Do adicional de insalubridade.

É consabido que a Administração Pública deve obedecer, em 
todos os seus atos, ao princípio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles, in 
Direito  Administrativo  Brasileiro,  Malheiros  Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o  
administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às  
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato  
inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,  conforme o caso.  A  
eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.”

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da 
Administração, que não pode agir sem previsão legal.

Analisando os autos, percebe-se que, apesar do demandante 
exercer  a  função  de  agente  comunitário  de  saúde  não  há  lei  municipal 
regulamentando  o  grau  de  insalubridade  para  percepção  do  percentual  do 
adicional reclamado.

Assim,  o  fato  de  o  município  não  pagar  o  adicional  de 
insalubridade ao apelado, não infringe nenhuma norma legal, não gerando, por 
conseguinte, nenhum direito de recebimento do referido adicional.
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Quanto  a  possibilidade  de  utilização  da  normatização 
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo XIV da 
Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela  remuneratória 
requerida (adicional de insalubridade), tal situação só é cabível quando, a despeito 
da existência de lei específica dispondo acerca do seu cabimento, a legislação resta 
omissa quanto aos seus parâmetros de concessão.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao 
adicional  de  insalubridade  e  sua  classificação  somente  será  viável  mediante 
reconhecimento pela própria Administração Municipal.

Diferente  não é  o  entendimento deste  egrégio  Tribunal  de 
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.,  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FGTS.  IMPOSSIBILIDADE. 
POSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, FÉRIAS E 13° 
SALÁRIO  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  IRRESIGNAÇÃO 
PROVIMENTO  PARCIAL DO  APELO.  -  É  dever  da  Municipalidade 
pagar  as  verbas  devidas  a  título  de  gratificação  natalina,  férias  e 
respectivo terço constitucional, - 0 não pagamento de tais verbas implica, 
configura  verdadeiro  enriquecimento  sem  causa  por  parte  da 
Administração  Pública,  violando  os  princípios  constitucionais  a 
dignidade  da  pessoa  humana  e  da  moralidade  administrativa.  -  A 
ausência  de  lei  específica  definindo  os  graus  e  os  percentuais  do 
adicional  de  insalubridade  desobriga  o  Município  do  pagamento.  - 
Provimento  parcial  do  Recurso.  (TJPB;  AC  nº  07520100021676001;  1ª 
Câmara Cível;  Relator  Des.  Leandro  dos  Santos;  Data  do  Julgamento: 
23/04/2013)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA  EM  ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, FÉRIAS 
E SALÁRIO FAMÍLIA. DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS  APELATÓRIOS.  O  Exercício  da  função  de  agente 
comunitário através de contrato temporário não exonera o Município do 
pagamento de verbas salariais, tais como terço de férias e 13º salário. A 
verba pleiteada pelo autor possui caráter alimentar, motivo pelo qual a 
posse ilegítima, sem base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, 
pode e deve ser repelida. É condição para recebimento do adicional  de 
insalubridade pelo  servidor,  que tal  direito esteja  regulamentado na 
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forma  da  lei.  (TJPB;  AC  075.2011.000233-6/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB  
11/09/2012; Pág. 8)

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal  que possibilite a 
concessão do benefício. Inovação recursal. Preclusão. Fixação em salário 
mínimo.  (TJPB; AGInt 025.2011.002026-7/001; Primeira Câmara Cível; Rel.  
Des. José Ricardo Porto; DJPB 27/02/2012; Pág.)
APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  AO 
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  7°, 
INCISO  XXIII,  DA  CRFB.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  EM  DOBRO. 
SERVIDOR  ESTATUÁRIO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 21 DO CPC. MANUTENÇÃO 
DA DECISUM. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. 
INCIDÊNCIA DO  ART.  557  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO.  O  princípio  da  legalidade  é  base  de  todos  os  demais 
princípios  que  instruem,  limitam  e  vinculam  as  atividades 
administrativas,  só  podendo  a  Administração  atuar  secundum  legem. 
Para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  público,  o  pagamento  do 
adicional  de insalubridade pela  Administração depende de previsão 
legal do ente federado. O pagamento dobrado de férias restringe-se aos 
trabalhadores contratados pelo regime celetista, o que resta inviável sua 
concessão aos servidores estatutário. O artigo 21 do Código de Processo 
Civil estabelece que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, 
serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre 
eles  os  honorários  e  as  despesas.
TJPB - Acórdão do processo nº 10720110001545001 - Órgão (2 CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  DESA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA 
CAVALCANTI - j. Em 06/07/2012.
 

Nesse  contexto,  em  face  da  ausência  de  norma 
regulamentadora fixando o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade 
a  determinadas  atividades,  não  há  como  prosperar  o  pedido  do  autor  ao 
pagamento deste benefício, consequentemente a sentença merece ser reformada, 
afastando da condenação imposta à edilidade o trecho concernente a essa verba.

3.2  –  Dos  décimos  terceiros  salários  e  dos  terços 
constitucionais das férias.

É cediço que cabe à edilidade, em se tratando de relação de 
trabalho,  provar  os  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  dos  direitos 
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pleiteados pelos servidores. 

In  casu,  tratando-se  de  pedido  de  pagamento  de  verbas 
salariais devidas (13º salário e terço constitucional de férias), não há que se atribuir 
ao  servidor  o  ônus  de  comprovar  a  falta  de  pagamento,  sendo-lhe  suficiente 
demonstrar o seu vínculo junto ao Município, o que fez através da juntada de 
contracheques, fls. 12/19.

Portanto,  cabia  ao  ente  municipal,  ao  tentar  se  eximir  do 
pagamento das verbas pleiteadas, colacionar documentos hábeis a comprovar a 
respectiva quitação, ou justificar o porquê de não tê-los juntado quando do trâmite 
do feito na instância a quo, motivos pelos quais deixo de conhecer os documentos 
anexados ao recurso (fls. 327/334).

Pois bem. A edilidade, ao contestar a ação, apenas rebateu os 
fatos  deduzidos  na  peça  preambular,  não  apresentando,  em  momento  algum, 
provas robustas a modificar ou extinguir o direito do autor. 

Como se constata, o recorrente não se desincumbiu daqueles 
encargos no primeiro grau, nos termos do art. 333, II, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  –  ao réu,  quanto  à  existência  de fato  impeditivo,  modificativo ou 
extintivo do direito do autor”. 

Ademais, o processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao 
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, 
sim,  comprovar  suas  assertivas,  pois  quando excepciona  o  juízo,  nasce  para  o 
mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse,  in  
verbis:

“II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta (...) O réu deve 
provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do 
autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o 
réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que 
alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor est).” (In. 
Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante, 
Revista dos Tribunais, 7. ed., São Paulo, 2003, p. 724
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Nesta  ordem  de  ideias,  as  verbas  correspondentes  aos 
décimos terceiros salários e terços de férias fixadas na sentença de primeiro grau 
devem ser mantidas, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo ente municipal, 
por não ter  este  trazido aos  autos  prova suficiente a  contrarias  os argumentos 
acima tangidos.   

3 – Dos honorários advocatícios.

O princípio da causalidade significa aquele que deu causa ao 
ajuizamento da demanda incumbe responder pelas despesas dela decorrentes.

É  cediço  que,  em  se  tratando  de  condenação  da  Fazenda 
Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, aplica-se a norma inserta no 
§4°, do art. 20, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art.20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou e os honorários advocatícios.  Essa verba honorária será 
devida,  também,  nos  casos  em  que  o  advogado  funcionar  em  causa 
própria.

(…)

§4º. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 
que  não houver  condenação ou for  vencida  a  Fazenda Pública,  e  nas 
execuções,  embargadas ou não,  os honorários  serão fixados consoante 
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 
parágrafo anterior.”

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com 
equidade pelo julgador em consonância com os critérios das alíneas do art. 20, §3°, 
do CPC,  quais  sejam,  o  grau de zelo  do profissional,  o  lugar  da prestação do 
serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para seu serviço.

E, em atenção aos parâmetros legais para a fixação da verba 
honorária, considerando, especialmente, o trabalho realizado pelo advogado e o 
tempo exigido para seu serviço, bem como a baixa complexidade da demanda, 
vejo que o percentual fixado de 10% (dez por cento) do valor da condenação é o 
pertinente, porquanto atende ao princípio da razoabilidade.

Com  essas  considerações,  rejeitadas  as  preliminares, 
conhecida de ofício a remessa oficial, DOU PROVIMENTO PARCIAL à remessa 
e  ao  apelo,  para,  reformando  a  sentença,  excluir  da  condenação  imposta  ao 
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município recorrente, apenas, a parte concernente ao adicional de insalubridade.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl. 362, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  José 
Aurélio  da Cruz.  Presente ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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