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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  AUSÊNCIA  DE  INFORMAÇÃO  QUANTO  A
EXISTÊNCIA  DE   LEI  MUNICIPAL  ESPECÍFICA  QUE
REGULAMENTA  O  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO EM PARTE DA  APELAÇÃO E DA REMESSA.

—  O pagamento  do  adicional  de insalubridade a  auxiliares  de  serviços
diversos submetidos ao vínculo jurídico-administrativo depende de Lei do
ente ao qual vinculados, não podendo retroagir a data anterior àquela em
que entrou em vigor a Lei regulamentadora. Inteligência da Súmula nº 42
do  tribunal  de  justiça  da  Paraíba.  (…)  (TJPB;  Ap-RN  0001448-
44.2009.815.0181; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 16/03/2015) 

Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Oficial e Apelação Cível proposta pelo Município de
Pocinhos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Pocinhos, nos autos da Ação de
Cobrança proposta em seu desfavor. 

O magistrado a quo julgou procedente o pedido para condenar o Município
ao “pagamento retroativo referente  ao adicional de insalubridade do mês de janeiro de 2009; b) a
diferença em adicional noturno de 20% sobre as horas laboradas das 22:00h às 5:00h, do período
de janeiro de 2009 à Setembro de 2011, perfazendo o total de 33 meses, assim como seus reflexos
nos  valores  retroativos  das  férias  acrescidas  de  1/3,  no  13º  salário  e  também nos  valores  da
contribuição previdenciária junto ao INSS; c) e ao fornecimento de equipamentos de segurança
para o trabalho de risco na função de motorista  de ambulância. Todos os valores deverão ser
devidamente  atualizados  desde  o  vencimento  mediante  a  incidência  dos  índices  oficiais  de
remuneração básica.”



O Município de Pocinhos  apresentou recurso  de apelação (fls.  106/116),
suscitando preliminarmente a prescrição da pretensão do promovente/apelado. No mérito, asseverou
que o promovente somente prestou serviços a Secretária de Saúde a partir de 02 de janeiro de 2010,
Discorreu sobre a causa, requerendo por fim a reforma do integral do julgado.

Contrarrazões às fls.122/124.

A  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pela  rejeição  da  prejudicial,  sem
apresentar manifestação de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

VOTO. 

Percebe-se que a decisão recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. 496, NOVO CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 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: 

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;

A partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não  ser
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o
patamar de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o  posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 496, § 3º,
II, do NOVO Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º
DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA
DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REMESSA NECESSÁRIA.
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que,
nos casos de iliquidez do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da
causa como parâmetro para se aferir  a incidência ou não da excepcionalidade da regra



estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo  Civil.2.  Inexistindo  qualquer
fundamento apto  a afastar  as  razões consideradas no julgado ora  agravado,  deve ser  a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no
Ag  1254476/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Destarte, como a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

MÉRITO

O  autor  pleiteia  o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  do  mês  de
janeiro de 2009, adicional noturno de junho de 2008 a abril de 2012, bem como o retroativo da
contribuição previdenciária junto ao INSS. Por fim, requereu equipamentos para o trabalho de risco
que exerce.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido para condenar o Município
ao “pagamento retroativo referente  ao adicional de insalubridade do mês de janeiro de 2009; b) a
diferença em adicional noturno de 20% sobre as horas laboradas das 22:00h às 5:00h, do período
de janeiro de 2009 à Setembro de 2011, perfazendo o total de 33 meses, assim como seus reflexos
nos  valores  retroativos  das  férias  acrescidas  de  1/3,  no  13º  salário  e  também nos  valores  da
contribuição previdenciária junto ao INSS; c) e ao fornecimento de equipamentos de segurança
para o trabalho de risco na função de motorista  de ambulância. Todos os valores deverão ser
devidamente  atualizados  desde  o  vencimento  mediante  a  incidência  dos  índices  oficiais  de
remuneração básica.”

Como  visto,  o  autor/apelado  ocupa  o  cargo  de  motorista  no
município/promovido e requer o pagamento de adicional de insalubridade , por entender que, no
exercício de suas funções, mantém-se contínua e habitualmente exposta a toda gama de agentes
agressores à saúde. 

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou este pedido procedente,
sob o fundamento de que  “o motorista público, sendo motorista de ambulância mantém contato
com  pacientes,  muito  provavelmente  portadores  de  moléstias  infecto-contagiosas,  antes  de
proferido diágnostico, o que enseja o enquadramento da atividade nas hipóteses que conferem o
direito ao adicional de insalubridade em grau médio, previstas no Anexo 14 da NR 15 da Portaria
nº 3.214/78.”

A condenção ao pagamento da verba atinente à insalubridade, não merece
guarida,  pois,  segundo  entendimento  jurisprudencial  desta  Corte  de  Justiça,  o  pagamento  do
adicional de insalubridade aos servidores públicos submetidos ao vínculo jurídico administrativo,
depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. 

A respeito do tema assim já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA  -  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  -
SERVIDOR PÚBLICO  EFETIVO  -  CONTRATAÇÃO  PRECEDIDA DE CONCURSO
PÚBLICO - MOTORISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE
DE  LEI  ESPECÍFICA,  INSTITUÍDA  PELO  ENTE  PÚBLICO  AO  QUAL
PERTENÇA  O  SERVIDOR,  A  REGULAMENTAR  O  PAGAMENTO  DA
INSALUBRIDADE - INEXISTÊNCIA DESSA ESPÉCIE DE PREVISÃO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO  PLEITO  -  MATÉRIA  SUMULADA
NESTA CORTE -REFORMA DA DECISÃO -  APELAÇÃO DO AUTOR -  FÉRIAS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO VÍNCULO - TERÇO DE FÉRIAS -
DÉCIMO TERCEIRO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELA EDILIDADE
-  ÔNUS  DA PROVA -  ART.  333,  II  DO  CPC -  NECESSIDADE  DE  QUITAÇÃO  -
PROVIMENTO  PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E  DA APELAÇÃO,  COM



APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º- A, DO CPC. - Nos termos da Súmula 42 do TJPB, "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  período  de  férias  não  gozadas  será  indenizado  ao  servidor  cujo  vínculo  com  a
Administração seja quebrado ou no caso de expressa previsão legal . - O Supremo Tribunal
Federal em precedente entende que o direito às férias é adquirido após o período de doze
meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  respectivo  terço  constitucional,
independentemente  do  gozo,  e  mesmo  que  não  haja  previsão  do  seu  pag(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008010620108150281, - Não possui -, Relator
DES. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 26-05-2017) 

 In  casu,  não  restou  esclarecido  pelo  promovente  se  o  Estatuto  dos
Servidores Públicos do Município de Pocinhos possui norma regulamentando a verba ora discutida,
motivo pelo não merece acolhida o pedido do recorrente.

No  que  tange  ao  adicional  noturno,  o  promovido  ao  contestar  a  ação,
rebateu os  fatos  deduzidos na peça preambular,  entretanto,  não apresentou provas  robustas que
modificasse ou extinguisse o direito da promovente em receber as verbas ora concedidas. Deveria a
edilidade, ao diligenciar nos seus arquivos, anexar prova documental a fim de corroborar o efetivo
pagamento do quantum vergastado ou fazer prova de que não houve a prestação do serviço. 

Dessa maneira, como não se desincumbiu o ente municipal do encargo de
desconstituir o alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, desponta a impossibilidade
de acolhimento de suas alegações, pois os documentos acostados aos autos demonstram o liame
existente entre as partes litigantes, assim como o direito declinado pela demandante.

Acerca do tema, 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 conseqüências 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)”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Revista
dos Tribunais, 7 ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse sentido, citem-se os seguintes arestos oriundos deste E. Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  RETENÇÃO  DE  13º  SALÁRIO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  É direito líquido e certo de todo servidor
público,  ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do  cargo
desempenhado,  nos  termos  dos  artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta  Magna,
considerando ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção injustificada.  Em
processos  envolvendo  questão  de  retenção  de  salários,  cabe  ao  município
comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o efetuou
na  forma  devida.  (TJPB;  APL  0003388-17.2013.815.0371;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 05/11/2014; Pág. 2 



REMESSA  NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA  DA  FAZENDA
PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 490 DO STJ. CONHECIMENTO
DE OFÍCIO.  De acordo com 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.  Remessa
necessária e apelação cível. Ação de cobrança. Servidor municipal. Preliminar.
Violação ao princípio da dialeticidade. Irresignação em harmonia com os termos
da decisão em debate. Rejeição. Não há violação ao princípio da dialeticidade
quando das razões recursais é perfeitamente compreensível o inconformismo do
recorrente, permitindo a instância recursal delimitar o âmbito de devolutividade
com vistas à reforma do julgado. Mérito. Vencimento e verba salarial. Retenção.
Conduta ilegal. Ônus da prova que incumbia à edilidade. Não desincumbência.
Art. 333, inciso II do CPC. Desprovimento da remessa e do apelo. Em processo
envolvendo questão de retenção de vencimento e verba salarial, cabe ao município
comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtendese que não o efetuou na
forma  devida.  (TJPB;  APL  0004743-62.2013.815.0371;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
24/10/2014; Pág. 17) 

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS RETIDOS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REPETIÇÃO  DAS  PRELIMINARES
ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. CONEXÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 235, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CHAMAMENTO
DO EX-PREFEITO AO PROCESSO.  DESNECESSIDADE.  AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.
FATO IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  VERBAS  DEVIDAS.  PRECEDENTE  DESTE  TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.1. A Súmula nº 235, do
Superior Tribunal de justiça. , estabelece que a conexão não determina a reunião
dos processos se um deles já foi decidido, mesmo sem o trânsito em julgado. 2.
Não se confunde a pessoa jurídica de direito público com seu representante legal,
pelo que, por não incidirem quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, do CPC,
não há que se falar em chamamento do ex-prefeito ao processo, uma vez que a
obrigação de pagar os servidores municipais é de responsabilidade exclusiva da
edilidade.  3.  O art.  333,  II,  CPC, estabelece ser  ônus do réu a comprovação
quanto  à  existência  dos  fatos  impeditivos  do  direito  do  autor.  4.  Apelação  e
remessa necessária desprovidas. (TJPB; APL 0006925-90.2013.815.0251; Quarta
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da  Fonseca Oliveira;
DJPB 06/10/2014; Pág. 18) 

Observe-se, no entanto, que do ponto de vista prático não se poderia exigir
que o autor apresentasse prova negativa do pagamento ou mesmo prova de que realmente prestou
serviço  no  período  pleiteado,  pois  é  incumbência  da  edilidade  provar  que  remunerou  seus
funcionários  ou  que  estes  não  laboraram nos  meses  mencionados.  Nesse  sentido,  ademais  dos
inúmeros precedentes proferidos por esta relatoria, citem-se os seguintes arestos:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Prestação de serviços.  Ônus da prova.
Réu.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do  CPC  . Prefeitura.  Débito  contraído  por  ex-
prefeito.  Recusa  ao  pagamento.  Obrigação  de  saldar  a  dívida.  Apelação  Cível
desprovida.  Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o estabelecido no
artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil  . Não pode o Município devedor
se  recusar  a  saldar  a  dívida  contraída  por  ex-prefeito,  prejudicando  o  direito  do
particular,  mesmo  porque  o  contrato  é  firmado  com  a  Prefeitura  e,  não,  com  o
administrador (TJ-PB – Apelação Cível  nº  888.2003.006527-7/001 – Relator  Des.

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20333&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart333
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20333&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart333
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2077&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart77


Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro  –  4ª  Câmara  Cível  –  Data  Julgamento:
16/12/2003 – Data de Publicação: 13/1/2004) – Grifo nosso.

CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  REMESSA EX  OFFICIO.  COBRANÇA CONTRA
MUNICÍPIO.  SERVIDOR CONCURSADO. VENCIMENTOS.  INADIMPLÊNCIA.
EFETIVO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  E  VÍNCULO  FUNCIONAL.  ÔNUS  DA
PROVA.  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  DEFENSORIA  PÚBLICA.
REMUNERAÇÃO ESTATAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.  Tratando-se de ação de
cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a
inversão  do  ônus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não  trabalharam  no
período  reclamado,  pois  os  autores,  normalmente,  não  tem  meios  materiais  para
demonstrar a  inadimplência  do  empregador,  que,  por sua vez,  dispõe  de  todos  os
recursos  para  fazer  prova  do  contrário.  2.  Não  provando  a  Administração  o
adimplemento das obrigações salariais, ou que o servidor a elas não faz jus porque
não trabalhou, são devidas as verbas cobradas.  3.  Cabe à parte autora, como prova
primeira dos fatos constitutivos do seu alegado direito a salários, a demonstração do
vinculo laboral mantido com o município (...) Remessa ex officio 353/04(6562), Câmara
única do TJAP, Rel. Raimundo Vales. J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004 grifo nosso.

Nessa perspetiva, deve-se esclarecer que em nenhum momento da instrução
probatória, o demandado, que, aliás, teve plena oportunidade de defesa, trouxe aos autos qualquer
documento capaz de infirmar a pretensão do autor. Noutros termos, não comprovou o pagamento do
saldo  de  salários  relativo  aos  períodos  pleiteados,  como  também  não  apresentou  provas  que
impedissem, modificassem ou extinguissem o direito do apelado de receber as verbas requeridas.

Quanto ao pedido de fornecimento de equipamentos de segurança, como
bem ressaltou o juízo de primeiro grau, “o trabalho de risco na função que exerce, merece ser
acolhido  pois  dispõe  o  art.166  da  CLT  que  o  empregador  é  obrigado  a  fornecer  aos  seus
funcionários  de  forma  gratuita  tais  equipamentos  de  proteção  individual  adequado  a
proporcionalidade do risco apresentado pela função que exerce. Esses equipamentos devem ser
conservados em perfeito estado de conservação e funcionamento para ofereça completa proteção
contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.” Desta feita, irretocável a sentença
neste ponto, não merecendo qualquer reforma.

Face  ao  exposto,  com  supedâneo  no  art.932,  V  do  CPC,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO APELATÓRIO
PARA EXCLUIR DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO REFERENTE AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

No que tange aos honorários advocatícios e custas, arbitro estes em 15%
sobre o valor da condenação respeitado o que determina o art.99 § 7º do CPC, devendo ser arcado
apenas pelo promovido/recorrente, haja vista o promovente/recorrido ter decaído de parte mínima
do seu pedido.

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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