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A C Ó R D Ã O
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REMESSA NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO ILÍQUIDA 
DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 
490 DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. 

-  De acordo com a Súmula 490 do STJ,  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.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
COBRANÇA.  SERVIDOR.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA DE  PREVISIBILIDADE 
EM LEI MUNICIPAL. APELAÇÃO. GARI. ATIVIDADE 
DE  RISCO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA  SOBRE  O 
PERCENTUAL.  IRRELEVÂNCIA. 
COMPLEMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DA  NR  15  DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRECEDENTES DESTE 
TRIBUNAL.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
REFORMA  DA  SENTENÇA  NESTE  ASPECTO. 
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO 
PARCIAL DA REMESSA.
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-Atividade  de  Agente  de  Limpeza  Pública,  na  forma 
regulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é tida 
como  insalubre,  sendo  devida  a  percepção  da 
remuneração correspondente pelo servidor público.

-  O STJ  firmou entendimento de  que nas  condenações 
impostas  à  Fazenda  Pública  “[...]  para  pagamento  de 
verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os 
juros de mora incidirão da seguinte forma:  percentual 
de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do 
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001, 
data da publicação da Medida Provisória 2.180-35,  que 
acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao 
mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o 
advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de 
30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice 
oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 
1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  dada  pela  Lei 
11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da 
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da 
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 
9.494/97, calculada com base no IPCA, IPCA, a partir da 
publicação da referida Lei (30/06/2009)”. STJ, AgRg REsp 
1086740/RJ,  Rel.  Min.  ASSUSETE  MAGALHÃES,  6ª 
TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.

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  NEGAR 
PROVIMENTO  AO  APELO  E  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À 
REMESSA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de 
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Monteiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela comarca, fls. 
58/60v que – nos autos da  Ação de cobrança de adicional de insalubridade 
ajuizada  por  José  Edilson  Figueira  Guedes em  seu  desfavor  –  julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial, 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  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO 
para condenar o município promovido a pagar a (o) promovente o 
Adicional de Insalubridade no percentual de 40% do seu vencimento 
básico,  desde  agosto/2008  até  enquanto  perdurar  a  atividade 
insalubre desenvolvida pelo autor (a), com o acréscimo de correção 
monetária e juros moratórios de 0,6% ao mês até a entrada em vigor 
da Lei nº 11.960/09, quando haverá a incidência uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança.

Isento de custas processuais.

Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor da condenação, 
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Deixo de determinar a remessa dos autos  ao Egrégio Tribunal  de 
Justiça, decorrido o prazo para recurso voluntário das partes, visto 
que o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no 
art. 475, § 2º, do CPC, acrescido pela Lei nº 10.352/2001.” 

Em suas razões recursais, fls. 63/69, o Município apelante 
afirma  que  a  implementação  do  adicional  de  insalubridade  depende  da 
existência de lei local específica que o regule e defina, dentre outros aspectos, 
quais  as  atividades  consideradas  insalubres,  os  cargos  abrangidos,  os 
respectivos índices, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ao qual 
toda atividade administrativa está condicionada.

Aduz que, em se tratando de pagamento de gratificação 
de  insalubridade,  deve  existir  lei  específica  no  âmbito  da  entidade  estatal, 
prevendo gratificação, os percentuais e as atividades perigosas e insalubres, 
para que os servidores façam jus ao recebimento.

Acrescenta, por fim, que no município de Monteiro não 
existe esta lei específica, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim 
de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, fls. 73/80.
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A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do 
recurso e manutenção do decisum, fls. 104/105.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  de  ofício,  conheço  da  remessa  necessária, 
uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Municipal. 

Vejamos o que diz a Súmula nº. 490 do STJ:
 
“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.”

Nesse sentido:

ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
REMUNERAÇÃO  RETIDA.  CONTESTAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO 
DE FICHA FINANCEIRA, E, DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS 
ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES QUE REPISAM AS ALEGAÇÕES 
CONTESTATÓRIAS.  CON-  TRARRAZÕES  PROPONDO  A 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO 
PAGAMENTO.  RECURSO  DESPROVIDO. REMESSA 
NECESSÁRIA.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  OMISSÃO 
QUANTO  A  FIXAÇÃO  DE  JUROS  DE  MORA.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. MATÉRIAS 
DE  ORDEM  PÚBLICA.  SANEAMENTO  DA  OMISSÃO  E 
REAJUSTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROVIMENTO 
PARCIAL. (...) 3. “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”.  Súmula nº 
490/stj. 4. A fixação dos juros de mora é matéria de ordem pública, 
devendo ser fixados de ofício, quando necessário, pelo judiciário. 5. 
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir  da 
data do efetivo prejuízo”. Súmula nº 43/stj. (TJPB; RNec-AC 0000994-
87.2013.815.0031;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014)

Por tais razões, de ofício, conheço da remessa necessária 
e passo a analisá-la simultaneamente com o recurso voluntário de apelação.

Extrai-se dos autos que José Edilson Figueira Guedes, no 
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dia  10.04.2008,  foi  nomeado  para  assumir  o  cargo  de  Agente  de  Limpeza 
Urbana e Conservação de forma efetiva no Município de Monteiro, consoante 
portaria acostada à fl. 21.

Neste  cenário,  ajuizou  a  presente  ação,  objetivando   a 
implantação, em seu contracheque, do adicional de insalubridade, em razão 
do cargo que ocupa.

O juízo  a  quo acolheu parcialmente o pedido do autor, 
condenando o  município  a  pagar  o  percentual  de  40% do seu vencimento 
básico,  desde  agosto/2008  até  enquanto  perdurar  a  atividade  insalubre 
desenvolvida.

Analisando os autos, observo que o  demandante exerce a 
função de Gari,  restando induvidoso que a varrição de rua e coleta de lixo 
urbano  o  expõem  a  agentes  nocivos  à  saúde,  compreendendo  atividade 
indicativa de  insalubridade de grau máximo,  conforme previsto  na Norma 
Regulamentadora  nº  15,  em  seu  anexo  14,  do  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego:

Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes  biológicos,  cuja 
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo:
Trabalho ou operações, em contato permanente com: [...]
- lixo urbano (coleta e industrialização).

Por outro lado, no que diz respeito ao percentual a ser 
acrescido ao salário do servidor, os itens 15.2  e 15.2.1 preceituam:

15.2.  O  exercício  de  trabalho  em  condições  de  insalubridade,  de 
acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, 
equivalente a:
15.2.1.  40%  (quarenta  por  cento),  para  insalubridade  de  grau 
máximo.

Não há, portanto, como negar ao Recorrente, trabalhador 
contínuo  no  recolhimento  de  dejetos  de  toda  ordem,  o  adicional  de 
insalubridade nos moldes do pedido, mormente quando assegurada de forma 
genérica pela Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 1.056/1994), nos 
arts. 154, VIII, e 167:

Art. 154. Conceder-se-á gratificações:
(...)
VIII – Da insalubridade;
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Art.  167.  A gratificação  de insalubridade  é  devida  ao  funcionário 
quando  em  exercício  em  locais  ou  atividades  insalubres  que 
ofereçam condições de grave danos a sua saúde ou possibilidade de 
contratação de doença profissional.

A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial deste 
Tribunal de Justiça, cujas decisões restaram ementadas nos seguintes termos:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PERÍCIA.  EXAME 
DESNECESSÁRIO. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
GARI. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O BENEFÍCIO. 
APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA  NR  15.  REJEIÇÃO  DA 
PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO. - Indeferida a pretensão por ausência de norma local que 
autorize o pagamento do adicional de insalubridade ao Gari, é inútil 
para o desfecho do caso a realização de perícia para se aferir o grau 
de insalubridade do cargo,  daí  porque não existe  cerceamento  de 
defesa.  -  Não  é  razoável,  tampouco  justo,  admitir  que  o  servidor 
público exerça seu mister sem a correspondente contraprestação, por 
força  da  inércia  legislativa  da  Administração  Municipal,  que  se 
prevalece de sua própria omissão para negar ao servidor direito que 
normativo  já  lhe  outorga.  Destarte,  apesar  de  não  haver 
reconhecimento expresso do grau de insalubridade relacionado ao 
cargo do promovente, não se pode perder de vista a existência da 
Norma Regulamentadora nº 15, que é aplicada subsidiariamente, 
assegurando  a  percepção  da  referida  gratificação,  bem  como  a 
natureza do labor exercido (Gari), compatível com o grau máximo 
de  insalubridade.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00003611720138150471, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 28-10-2014) 

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPLANTAÇÃO  DE 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  GARI.  PREVISÃO  DE 
PAGAMENTO  NO  ESTATUTO  DOS  SERVIDORES  DO 
MUNICÍPIO.  EXISTÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO  LOCAL. 
COMPLEMENTAÇÃO  PELA  NR  15,  DO  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO.  INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÁXIMO. 
ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO 
ART.  557  DO  CPC  E  SÚMULA  253  DO  STJ.  SEGUIMENTO 
NEGADO.  1.  O  art.  129  da  Lei  Complementar  nº  08/2000,  do 
Município de Pedras de Fogo, regulamentou a matéria e concedeu 
aos  seus  servidores,  independentemente  do  cargo exercido,  verba 
indenizatória em razão de atividade insalubre,  na qual o servidor 
público  encontra-se  exposto  a  ¿agentes  nocivos  à  saúde¿.  2.  Não 
conceder o adicional de insalubridade - embora haja autorização 
legal para tanto - a quem trabalha na coleta de lixo urbano, é negar 
efetividade,  ab initio,  ao princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana (art.  1º,  III,  CF),  pois é inegável que o Gari está 
exposto à substâncias tóxicas, bactérias, vírus e a toda uma gama de 
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elementos nocivos à saúde, sujeitando-se, portanto, a inarredáveis 
contaminações.  3.  Nos  termos  da  normatização  oriunda  do 
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  fixada  pela  Norma 
Regulamentadora nº 15 (NR15), seu Anexo 14 prevê que a atividade 
de  coleta  de  lixo  urbano  é  insalubre  em  grau  máximo,  cujo 
percentual é fixado em 40%.  Diante de regulamentação suficiente 
sobre o adicional de insalubridade, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo  Nº 00007263320118150571,  -  Não possui  -,  Relator  DESA 
MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 23-10-2014) 

Desse  modo,  mesmo  que  não  esteja  expressamente 
previsto em lei o grau de insalubridade relacionado ao cargo de gari ocupado 
pelo apelado, a existência de legislação municipal assegurando a percepção da 
gratificação pleiteada, impõe a manutenção da sentença de 1º grau.

Por conseguinte, a natureza do trabalho desenvolvido é 
compatível com o grau máximo de insalubridade, corroborada pela NR nº 15, 
expedida pelo Ministério do Trabalho, sendo justa a percepção do adicional de 
insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

Por fim, considerando que os autos foram devolvidos a 
esta instância sob a ótica da remessa necessária, merece corrigenda a sentença 
no tocante à aplicação dos juros de mora e correção monetária das verbas a 
serem ressarcidas.

Em recente julgado,  o STJ firmou entendimento de que 
nas condenações impostas à Fazenda Pública “[...] para pagamento de verbas 
remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da 
seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º  
do Decreto-lei 2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação 
da  Medida  Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  9.497/97; 
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o 
advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de  30/06/2009),  que  deu  nova 
redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no 
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de 
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 
dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção  monetária, em  face  da 
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que 
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97,  calculada com base no IPCA, 
IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)”.  STJ,  AgRg REsp 
1086740/RJ,  Rel.  Min.  ASSUSETE  MAGALHÃES,  6ª  TURMA,  10/12/2013, 
10/02/2014.

Nesse sentido:
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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
REJEIÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO 
EM PARTE. CAUSA MADURA. ART. 515, §§, DO CPC. 
ANÁLISE  DO  MÉRITO  RECURSAL.  DIFERENÇAS 
SALARIAIS,  SALÁRIOS  RETIDOS,  13º  SALÁRIOS  E 
FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DE  TERÇOS 
CONSTITUCIONAIS.  LITISCONSÓRCIO ATIVO.  DOIS 
PROMOVENTES  QUE  COMPROVAM  O  LIAME 
FUNCIONAL  JUNTO  À  EDILIDADE.  ÔNUS  DO 
MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO 
DESINCUMBÊNCIA.  PAGAMENTO  DEVIDO  DE 
PARTES DAS VERBAS. DEMAIS AUTORES. AUSÊNCIA 
DE VÍNCULO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO. 
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. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE.  ART.  557,  §  1º,  CPC.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. - No presente caso, tendo parte 
dos  autores  demonstrado  o  vínculo  junto  à 
municipalidade e esta, por sua vez, não desconstituído as 
pretensões daqueles no que se referem aos pagamentos 
de verbas salariais, é de se reconhecer o direito por eles 
pleiteados,  não  merecendo  amparo,  por  outro  lado,  os 
pedidos  dos  demais  autores  que  sequer  comprovaram 
suas  relações  jurídico-administrativas  com  o  Poder 
Público. - É dever do ente municipal efetuar o pagamento 
dos  salários  dos  seus  servidores,  sob  pena  de 
enriquecimento  indevido,  em  detrimento  do  esforço  e 
trabalho  dos  agentes.  -  Segundo  o  STJ,  ¿[...]  para 
pagamento de verbas re  “[...] para pagamento de verbas 
remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de 
mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um 
por cento)  ao mês,  nos termos do art.  3º do Decreto-lei 
2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da 
publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o 
art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir 
da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009),  que deu nova 
redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97;  juros  moratórios 
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração 
básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos 
termos  do  disposto  no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com 
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redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção 
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade 
parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação 
ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a 
partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)1. - Tendo 
havido sucumbência recíproca, os honorários advocatícios 
devem ser compensados e as custas processuais rateadas 
entre  as  partes,  nos  termos  da  disciplina  processual 
consagrada  nos  artigos  20  e  21,  do  Código  de  Processo 
Civil.  -  Nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC,  “Se  a 
decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com 
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator 
poderá  dar  provimento  ao  recurso”.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00064334920018150371, - Não possui -, Relator DES JOAO 
ALVES DA SILVA , j. em 03-02-2015) 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO,  ao  tempo  em  que  CONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para adotar a nova 
interpretação do STJ, quanto à forma de cálculo da atualização do valor da 
condenação, mantendo os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Presidiu a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 
24  de  março  de  2015,  conforme certidão  de  julgamento  de  fl.  114,  o 
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além deste Relator, Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz 
convocado para substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes), a 
Exma. Dra. Vanda Elisabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o 
Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides)  e  o Exmo.  Des.  José 
Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento, a Dra. Ana Cândida Espínola, 
Promotora de Justiça convocada. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 1º de abril de 
2015. 

Dr.   Marcos Coelho de Salles
     Juiz convocado/Relator
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