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APELAÇÃO  E  REMESSA.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ENFERMEIRA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  VANTAGEM  INSTITUÍDA  MEDIANTE  LEI
MUNICIPAL N. 892/2004. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA
VIGÊNCIA  DA  NORMA.   PROVA  DO  PAGAMENTO.
DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373,
INC.  II,  DO  CPC.  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

-  Consoante linha jurisprudencial  dessa Egrégia Corte,  emerge o
seguinte entendimento sumulado:  “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”1.  Assim, regulamentada tal  vantagem
pela Lei Municipal n. 892/2004, não há dúvidas de que a partir de
tal momento se tornou devido o pagamento do adicional.

- Segundo referendou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
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

1 TJPB, IUJ 2000622-03.2013.815.0000, Rel. Acórdão: Des. José Ricardo Porto, Pleno, j. 24/03/2014.



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)”2.

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

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  e  recurso  apelatório  interposto  pelo
Município  de  Bayeux, contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  4ª  Vara  Mista  da
Comarca, nos autos da ação ordinária de cobrança movida por Luciana Teixeira de Barros
em face da Municipalidade recorrente.

Na sentença objurgada,  o douto magistrado julgou procedente em
parte a pretensão vestibular,  condenando o demandado ao pagamento do adicional de
insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do que preceitua a Lei
Municipal 892/2004, devidamente corrigidos.

Irresignado  com  o  provimento  singular  em  apreço,  o  promovido
ofertou razões recursais,  pugnando pela  reforma do  decisum,  arguindo:  inexistência de
condições insalubres, aplicabilidade da Súmula 42, TJPB. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

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 Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em desate,
cumpre adiantar que o recurso apelatório merece ser parcialmente provido, para o fim de,
reformando-se o decisum a quo quanto aos juros e correção monetária, apenas.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta instância jurisdicional transita em redor do suposto direito da
autora, enfermeira, à percepção de adicional de insalubridade (20% – vinte por cento).

2 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



Frise-se que esta Corte, por meio do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 2000622-03.2013.815.0000, de relatoria do Exmo. Des. José Ricardo Porto,
uniformizou entendimento  no  sentido de  ser  imprescindível  a  existência  de  legislação
local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos
agentes  comunitários  de  saúde,  para  que  assim  seja  garantido  o  recebimento  de  tal
adicional. Para tanto, editou-se a seguinte súmula:

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.

Trasladando-se tal raciocínio ao caso dos autos, pois, evidencia-se, no
caso peculiar do Município de Bayeux,  que a referida regulamentação do adicional de
insalubridade aos profissionais da área de saúde se concretizou a partir da edição da Lei
Municipal n. 892/2004, precisamente à luz de seu art. 36, e § 4º, momento a partir do qual
fora prescrito àquela categoria de servidores a benesse, veja-se o teor legal:

Art.  36.  Remuneração  é  a  retribuição  correspondente  à  soma do
vencimento com os adicionais e vantagens devidos ao servidor, na
forma  deste  regulamento,  pelo  efetivo  exercício  do  cargo,
observados os requisitos legais do Grupo Ocupacional Serviços de
Saúde, além do vencimento, terão direito a adicional por serviços
prestados  em  horário  noturno,  Gratificação  por  Serviços
Extraordinários  ou  prestados  em  feriados  e  Finais  de  Semana,
adicional  de  insalubridade,  Risco  de  Vida,  Periculosidade  e  a
Jornada  Dupla  de  Trabalho  de  acordo  com  o  Capítulo  V  da
presente Lei.
[…]
§2º. Os adicionais de insalubridade, Risco de Vida e Periculosidade
serão pagos de acordo com os valores estabelecidos na legislação
federal vigente”. (grifou-se)

A  norma  federal  que  autoriza  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade  para  servidores  públicos  do  Poder  Executivo  é  a  Lei  8.270/1991,  onde
estabelece os percentuais sobre os vencimentos do cargo efetivo, in verbis:

“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:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus
mínimo, médio e máximo, respectivamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.”



Desta feita, conclui-se, em consonância com a inteligência consignada
no decisum a quo, pelo cabimento do pleito de implantação do adicional de insalubridade
no contracheque da autora , na órbita de 20% (vinte por cento) de seu vencimento, bem
assim da condenação da Municipalidade apelada ao pagamento retroativo dessa rubrica,
observada a prescrição quinquenal.

Ademais, no que tange aos consectários legais, urge ressaltar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas condenações em
face  da  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, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).3

Relativamente aos termos de início dos juros de mora e da correção
monetária, aponto que tais consectários legais devem incidir na forma acima elencada, a
contar, respectivamente, da data do inadimplemento das verbas, isto é, do momento em
que as mesmas deveriam ter sido devidamente adimplidas pelo Poder Público réu.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  aos  recursos  oficial  e
apelatório,  apenas  para  reformar  a  sentença  quanto  aos  juros  de  mora  e  correção
monetária, nos termos acima delineados, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos
termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de

3 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


