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REMESSA NECESSÁRIA E APELO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE  DE  LIMPEZA  URBANA.  DIFERENÇA  DE
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  JÁ
REALIZADO  NA  ALÇADA  DE  20%.  RECONHECIMENTO
TÁCITO DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE
RECEBER RETROATIVAMENTE. POSSIBILIDADE, A PARTIR
DA REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO E RESPEITADA A
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  DECRETO-LEI  N.  20.910  E
SÚMULA  N.  85,  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DO RECURSO.

-  Segundo  o  STJ,  “[...]  O  entendimento  jurisprudencial  do
Superior Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que
não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da
ação, por configurar-se relação de trato sucessivo,  conforme
disposto na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição  atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do
qüinqüênio anterior à propositura da ação [...]”1.

- Havendo norma regulamentadora do benefício pretendido e
no percentual reclamado, bem como o reconhecimento tácito
do município, revela-se imperativa a condenação do Ente ao
pagamento  da  diferença  pleiteada,  correspondente  ao
adicional  de  insalubridade  no  patamar  de  20%  (vinte  por
cento),  retroativamente  à  data  da  edição  da  lei  que
regulamentou o pagamento do adicional de insalubridade no
Município de Pombal e observada a prescrição quinquenal.

1 STJ, AgRg AgRg REsp 1310847/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, 14/08/2012.



VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, dar provimento parcial à remessa e ao recurso, nos termos do voto
do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 139.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso apelatório movido
pelo Município de Pombal contra sentença proferida pelo MM. Juízo  da 2ª Vara da
Comarca de Pombal,  Exma. Juíza de Direito Candice Queiroga de Castro  Gomes
Ataíde, nos autos da ação ordinária de cobrança movida por Rita de Almeida Melo,
ora recorrida, em face do Poder Público Municipal apelante.

Na sentença, a magistrada a quo julgou parcialmente procedente
o pedido, condenando a Municipalidade ré ao pagamento, em favor da autora, do
valor relativo ao adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), relativamente
ao período entre 01/04/2008 e 11/02/2009, acrescido de juros de mora e de correção
monetária, nos termos do art. 1º-F, Lei n. 9.494/97, com a redação da lei n. 11.960/09. 

Outrossim,  arbitrou  em  desfavor  do  ente  político  honorários
sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do montante condenatório.

Irresignado com o provimento jurisdicional em apreço, o Poder
Público promovido ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum,
argumentando, em apertada síntese: a ausência do direito da servidora litigante ao
adicional  de  insalubridade;  bem  ainda,  subsidiariamente,  a  necessária  repartição
proporcional ou redução do quantum estipulado a título de honorários recursais.

Em seguida, intimada, a autora apelada ofertou contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do novel Código de Processo Civil .

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Colhe-se dos presentes autos que a autora, agente de limpeza
urbana municipal, aforou demanda em face do  Município de Pombal, objetivando,
entre outros, o pagamento retroativo do adicional de insalubridade (20% - vinte por
cento) referente ao período entre  01/04/2008 e 11/02/2009, deferido na sentença.



Reprise-se que o feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a
sentença guerreada que, como relatado, julgou parcialmente procedente o pedido, ao
entender pelo direito da autora à percepção retroativa do adicional de insalubridade,
no  percentual  de  20%,  respeitada  a  prescrição  quinquenal  e  com  arrimo  na
inteligência no teor da Lei Municipal n. 755/92, com alteração da Lei n. 1.303/2007.

De  início,  é  salutar  expor  que  a  promovente  exerce  o  cargo
supracitado desde o  mês de  fevereiro  de 2001,  na condição de servidora pública
municipal de Pombal, em decorrência de aprovação em concurso público.

Comprova que começou a receber o adicional de insalubridade
no percentual de 20% (vinte por cento) a partir de fevereiro de 2009.

Desta feita, exsurge que a questão devolvida a esta Corte gira
em  torno  da  possibilidade,  ou  não,  do  pagamento  retroativo  do  adicional  de
insalubridade implantado pelo Município de Pombal aos agentes de limpeza urbana. 

A esse  respeito,  anoto  que  o  pagamento  de  tal  rubrica  pelo
exercício de atividade considerada insalubre está prevista na Lei Municipal n. 755/92,
com a redação dada pela Lei Municipal n. 1.303/2007, nos arts. 1º,II, a, e 2º, IV, infra:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  percentual  e  grau ao adicional  de
insalubridade sobre os vencimentos dos servidores públicos
municipais,  que exerçam funções insalubres ou perigosas, a
título de adicional de insalubridade ou periculosidade.
[…]
II – São considerados de graus mínimo, médio e máximo:
a –  mínimo – as atividades constantes dos incisos I, III e IV,
do artigo 2º, da presente Lei; […]

Art. 2º – São considerados insalubres e perigosas, para efeito
desta Lei, as atividades exercidas nos seguintes cargos:
[…]
IV – agente de limpeza urbana”

Há, portanto, legislação prevendo o adicional de remuneração
aos servidores  municipais,  em específico,  agentes  de limpeza urbana.  Ademais,  a
própria Municipalidade reconheceu à autora fazer jus ao adicional de insalubridade,
posto que, desde 2009, efetua o pagamento desse adicional em seu contracheque.

Contudo, tendo em vista a ausência de percepção da rubrica em
período anterior, em que a servidora litigante já se encontrava no exercício do cargo
de agente de limpeza urbana e no qual já se encontrava vigente os dispositivos acima
transcritos, vislumbra-se, à evidência, o direito da recorrida à percepção de valores



correspondentes à verba, retroativamente, tal como deferido no decisum primevo.

A matéria não é nova, já tendo sido debatida e julgada pelos
Tribunais pátrios, conforme se pode conferir adiante:

SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CATANDUVA.
AUXILIAR  DE  SERVIÇOS  GERAIS.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  PERCEPÇÃO.  POSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PERICIAL.
Pretensão  ao  recebimento  do  adicional  de  insalubridade  e
diferenças  apuradas.  Admissibilidade.  Laudo  pericial
produzido  sob  o  crivo  do  contraditório  que  demonstrou  o
exercício das atividades em meio insalubre, no grau médio.
Direito  assegurado  pela  Constituição  Federal  e  Lei
Complementar Municipal nº 31/1996. Sentença de procedência
mantida.  Recurso  oficial  não  provido.  (REEX
00028648620128260132, Rel. Djalma Lofrano Filho, 05/03/2015).

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
GARI.  AUSÊNCIA DE  LEI  ESPECÍFICA.  IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - Atividade de
Agente  de  Limpeza  Pública,  na  forma  regulada  pelo
Ministério  do  Trabalho  e  Empresa,  é  tida  como  insalubre,
sendo  devida  a  percepção  da  remuneração  correspondente
pelo servidor público. (TJPB, AC 024.2010.000.276-5/001, Rel.
Tércio Chaves de Moura, Juiz Convocado, 27/09/2011).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PREVISÃO
MUNICIPAL.  PERCENTUAL  APLICADO.  NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  15  DO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO  E  EMPREGO.  GRAU  MÉDIO.
COMPROVAÇÃO.  CONCESSÃO  DA  ORDEM.  REFORMA
DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. Restando incontroverso o fato de que o grau de
insalubridade  do  local  de  trabalho  e  das  atividades
desempenhadas pelos agentes de saúde corresponde ao nível
médio,  faz  jus  ele  ao  pagamento  da  diferença  do  adicional
pago  pela  Administração.  (TJPB,  031.2010.000300-8/001,  Rel.
Marcos William de Oliveira (Juiz convocado, 29/03/2011).

Outrossim, revela-se irretocável a sentença atacada,  ainda, no



que se reporta ao período da condenação, eis que, sendo deferida retroativamente e
ante a natureza de trato sucessivo, subjacente à relação jurídica, deve-se observar a
incidência, na espécie, da prescrição quinquenal, o que fulmina, tão só, as parcelas
anteriores ao quinquênio que precedera a propositura da demanda (01/04/2013).

Nestes  termos,  afigura-se  fundamental  destacar  a  natureza
administrativa da presente causa, segundo a qual, figurando como parte a Fazenda
Pública, o prazo prescricional aplicável passa a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do
artigo 1º, do Decreto Lei n. 20.910/1932, cujo enunciado segue in verbis:

Art.  1º  As  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem. 

Corroborando referido entendimento e afastando a ocorrência
da prescrição de fundo de direito, destaca-se a inteligência, in concreto, da súmula n.
85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

STJ, Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora,  quando  não
tiver  sido  negado o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do  qüinqüênio
anterior à propositura da ação. 

A esse respeito, é salutar a transcrição das seguintes ementas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
EXECUTIVO  MUNICIPAL.  CONVERSÃO  DOS
VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE
REAL  (URV).  PEDIDO  DE  RECOMPOSIÇÃO  DE  PERDA
SALARIAL. LIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO À EDIÇÃO DA
LEI  N.  4.643/1995.  REAJUSTE  DOS  NÍVEIS  DE
VENCIMENTOS  EM  VALOR  FIXO.  SUPLANTAÇÃO  DE
EVENTUAIS PERDAS ACUMULADAS. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1.
O  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  está  disposto  no  sentido  de  que  não  se  opera  a
prescrição  do  fundo  de  direito,  mas  apenas  das  parcelas
vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por
configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na
Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora,  quando  não



tiver  sido  negado o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do  qüinqüênio
anterior  à  propositura  da  ação.  [...]  Agravo  regimental
parcialmente  provido.  (STJ,  AgRg  no  AgRg  no  REsp
1310847/SC,  Rel.  Min.  HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, 14/08/2012, DJe 20/08/2012)(GRIFOS PRÓPRIOS)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.  MILITAR.  VENCIMENTOS.  PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85/STJ.
REAJUSTE  DE  28,86%.  LEIS  NºS  8.622/93  E  8.627/93.
REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. I -  Em se tratando
de prestações de trato sucessivo e de natureza eminentemente
alimentar,  a  prescrição  renova-se  periodicamente  –  no  caso,
mês a  mês –  e atinge apenas as  parcelas  vencidas antes  do
qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação. É aplicável ao
caso, portanto, o enunciado contido na Súmula nº 85 do STJ.
(STJ - AgRg no REsp 738.731, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, DJ
01.08.2005, p. 549 )(GRIFOS PRÓPRIOS)

Por  fim,  emerge  que  a  sentença  guerreada  merece  retoques,
exclusivamente,  quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais,  sobretudo
porque,  em  sendo  a  sentença  ilíquida,  a  fixação  das  verbas  de  patrocínio  fica
postergada para o momento da liquidação do decisum, à luz do art. 85, § 4º, II, CPC:

CPC, Artigo 85, § 4º, inciso II - não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a
V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...]

Ante todo o acima exposto, dou provimento parcial à remessa
necessária e ao recurso apelatório,  tão somente para cassar a sentença objurgada
quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, à luz do artigo 85, § 4º, II, do
CPC, mantendo incólumes todos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial à
remessa e ao recurso, nos termos do voto do relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.



Presente ao julgamento a Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


