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PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos termos da Súmula nº 42, deste Tribunal, o adicional de insalubridade só é
devido a servidor público submetido a vínculo estatutário ou temporário a partir da
lei específica regulamentadora editada pelo respectivo ente federado.

2.  É  possível  a  aplicação das  normas  do  Ministério  do  Trabalho e  Emprego se
determinada pela lei que disciplina o pagamento do adicional de insalubridade aos
servidores públicos do ente público.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária n.º 0000379-65.2009.815.0281, na Ação de Cobrança em que figuram
como partes Hélio Augusto Antônio Gouveia e o Município de Pilar.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Remessa
Necessária, dando-lhe parcial provimento.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Pilar, f. 28/34, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Hélio  Augusto  Antônio  Gouveia em  desfavor  daquele Município,  que  julgou
procedente o pedido para condenar o Ente Público a implantar na remuneração do
Autor  o  adicional  de  insalubridade,  no  percentual  de  20%,  e  a  pagar  a  referida
rubrica a partir de 02 de junho de 2004, acrescida de correção monetária e de juros



de mora  de  1% ao mês,  a  contar  da  citação,  condenando-o ainda  a  adimplir  os
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sem interposição de recurso voluntário, consoante Certidão de f. 37.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade, conheço  da  Remessa
Necessária.

O Promovente foi nomeado para exercer, sob o regime estatutário, o cargo
efetivo de Coveiro no Município de Pilar em 27 de maio de 2008, consoante se
infere da Portaria nº 252/2008, f. 10.

O pagamento do adicional  de insalubridade aos  servidores,  na linha do
disposto na Súmula n.º 42, deste Tribunal de Justiça1, depende de lei específica do
Ente ao qual está vinculado.

Apesar de o texto da Súmula fazer referência aos agentes comunitários de
saúde, o pagamento do adicional de insalubridade às demais categorias profissionais
do quadro de servidores municipais também depende da lei específica, em razão do
mesmo vínculo estatutário perante a Administração.

O adicional de insalubridade foi regulamentado pelo Município de Pilar
por meio da Lei n.º 405/2011, f. 76/77, que prescreve, no art. 572, para o caso de
exercício do trabalho em condições insalubres, o pagamento ao servidor de 10%,
20% ou 40% do salário-mínimo, a depender do grau da insalubridade, que deve ser
aferido por perícia médica.

O parágrafo único do art. 603, da mencionada Norma Municipal, estabelece
que, até a superveniência da regulamentação da caracterização e da classificação da
insalubridade, deve ser observado o previsto na legislação federal correspondente
ao tema.

No  âmbito  Federal,  o  art.  70,  da  Lei  nº  8.112/904,  o  pagamento  do

1 Súmula  42  –  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.

2 Art. 57 – O exercício do trabalho em condições insalubres, assegura ao servidor a percepção de
adicionais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento), calculados
sobre o salário mínimo nacional. § 1.º – Para fins de estabelecimento do adicional a que se refere o
caput deste artigo, o grau de insalubridade será aferido por perícia médica, em conformidade com a
legislação federal atinente à matéria. § 2.º – O Município é obrigado a fornecer aos servidores os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários à eliminação dos riscos da insalubridade.

3 Art. 60 – A caracterização e a classificação da insalubridade dar-se-á nos termos estabelecidos em
regulamento após o laudo da perícia médica.  Parágrafo único – até a regulamentação prevista no
“caput” deste artigo, obedecer-se-á o disposto na legislação federal vigente.

4 Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade,
serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.



adicional de insalubridade obedecerá à legislação específica, e o art. 12, da Lei nº
8.270/915,  regulando o referido dispositivo,  estabelece que a  referida verba será
paga nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores
em geral.

A Lei Municipal regulamentadora, dessa forma, autoriza expressamente a
utilização das  normas  administrativas  provenientes  do Ministério  do Trabalho e
Emprego.

Apesar  de  não  haver  sido  realizado  o  exame  pericial,  o  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego,  no  Anexo  n.º  14,  da  Norma  Regulamentadora  n.º  15,  da
Portaria n.º 3.214/1978, classifica entre as atividades cuja insalubridade é de grau
médio o trabalho de exumação de corpos em cemitérios.

O Município  promovido,  por  sua  vez,  não  se  desincumbiu  do ônus  de
provar que fornece equipamentos de proteção individual suficientes para afastar os
danos e fazer cessar o direito ao adicional, na forma do art. 59 da Lei Municipal n.º
405/20116.

Revela-se  cabível,  dessa  forma,  o  pagamento  do  Adicional  de
Insalubridade, porém, somente a partir da sua regulamentação pela Lei Municipal
nº 405/11, a ser calculado no percentual de 20% incidente sobre o salário-mínimo
até que sobrevenha Norma Local adequando-se ao teor da Súmula Vinculante nº 47,
nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal8.

5 Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão
adicionais  de  insalubridade  e  de  periculosidade,  nos  termos  das  normas  legais  e  regulamentares
pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

6 Art.  59  –  O  direito  do  servidor  ao  adicional  de  insalubridade  cessará  com  a  eliminação  ou
neutralização do risco a sua saúde, ou pela interrupção do exercício da atividade.
7 Súmula Vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial.

8 EMENTA Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com agravo.  Administrativo.  Servidor
público.  Inconstitucionalidade  da  vinculação  do  adicional  de  insalubridade  ao  salário  mínimo
reconhecida  na  origem.  Impossibilidade  da  modificação  da  base  de  cálculo  do  adicional  de
insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da
vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva
base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 2. Agravo
regimental não provido. (ARE 913503 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-
2015)

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX,
DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG
(MIN.  REL.  GILMAR  MENDES,  DJE  DE  13/8/2010).  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
VINCULAÇÃO  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.  VEDAÇÃO.  SÚMULA  VINCULANTE  4.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO
IN  PEJUS.  DECISÃO  CONFORME  O  RE  565.714  (MIN.  REL.  CÁRMEN  LÚCIA,  DJE  DE
8/8/2008).  TURNO  ININTERRUPTO  DE  REVEZAMENTO.  PAGAMENTO  DE  HORAS
EXTRAS.  REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.
VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 576156 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 20-05-2014 PUBLIC 21-05-2014)



Posto  isso,  conhecida  a  Remessa  Necessária,  dou-lhe  parcial
provimento para, reformando parcialmente a Sentença, condenar o Município
de Pilar a implantar e pagar o adicional de insalubridade a partir da entrada
em vigor da Lei Municipal n.º 405/2011, no percentual de 20% sobre o salário-
mínimo, acrescido de juros de mora computados, desde a citação, com base no
índice aplicado à caderneta de poupança, e de correção monetária,  a partir
cada  vencimento  mensal,  calculada  também  pelo  índice  da  caderneta  de
poupança até 25 de março de 2015, quando, por determinação do STF na ADI
nº  44259,  deverá  incidir  o  IPCA-E,  e,  em razão da sucumbência  recíproca,
condenar o Promovente ao adimplemento de metade das custas processuais,
diante da isenção do Ente Federativo,  e ambas as partes ao pagamento, em

9 DIREITO CONSTITUCIONAL. […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CF,  ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE
DEVEDOR  PÚBLICO  E  DEVEDOR  PRIVADO  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental  de propriedade (CF, art.  5º,  XXII)  resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária  dos débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  perfaz-se  segundo o índice oficial  de
remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz
de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido  pelo  legislador  constituinte  (remuneração  da  caderneta  de  poupança)  é  inidôneo  a
promover  o fim a  que  se  destina  (traduzir  a  inflação  do  período).  6.  A quantificação  dos  juros
moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração
da caderneta  de poupança  vulnera o princípio constitucional  da  isonomia (CF,  art.  5º,  caput)  ao
incidir  sobre  débitos  estatais  de  natureza  tributária,  pela  discriminação  em  detrimento  da  parte
processual  privada que, salvo expressa determinação em contrário,  responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade  parcial  sem  redução  da  expressão  “independentemente  de  sua  natureza”,
contida  no  art.  100,  §12,  da  CF,  incluído  pela  EC  nº  62/09,  para  determinar  que,  quanto  aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e
qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09,
ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios
de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art.
100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos
itens 5 e 6 supra. […]. (ADI 4357, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG
25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS  EFEITOS  DE  DECISÃO
DECLARATÓRIA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES.  PRECEDENTES  DO  STF.  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DA  FAZENDA
PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.
EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]. Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a
data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). […]. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG
03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) 



igual proporção, dos honorários advocatícios, a serem arbitrados na fase de
liquidação de Sentença10, observada a condição suspensiva da exigibilidade em
favor do Demandante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

10Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…].
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I  -  mínimo  de  dez  e  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II  -  mínimo  de  oito  e  máximo  de  dez  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III -  mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor  da condenação ou do proveito
econômico  obtido  acima  de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000  (vinte  mil)  salários-
mínimos;
IV -  mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor  da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de  20.000 (vinte mil)  salários-mínimos até  100.000 (cem mil)  salários-
mínimos;
V  -  mínimo  de  um  e  máximo  de  três  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a
sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado; […].


