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Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada       

Apelante: Universidade Estadual da Paraíba – Adv. José Araújo Lucena.

Apelada: Raissa Mayer Ramalho Catão – Adv. Thélio Farias e Outro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO 
– SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA 
UNIVERSITÁIRA  QUE  EXERCE  FUNÇÕES  EM 
AMBIENTE  INSALUBRE  –  AFASTAMENTO 
LEGALMENTE DEFERIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 
CURSO DE  DOUTORADO –  CONTINUIDADE   DO 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM LOCAL INSALUBRE 
–  SUPRESSÃO  DA  GRATIFICAÇÃO  – 
IMPOSSIBILIDADE  -  ART.  4º  DO  DECRETO 
ESTADUAL   Nº  13.208/89  –  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
“Art.  4º  – O  funcionário  perderá  o  direito  à 
gratificação,  quando  não  estiver  no  efetivo 
exercício  de  suas  funções,  salvo  os 
afastamentos legais remunerados”.
“...0  afastamento  do  docente  para  cursar  
doutorado, onde continuara exposto aos riscos da 
insalubridade não autoriza a sustação do adicional,  
sobremodo quando a própria instituição de ensino 
superior  autorizou  o  referido  afastamento (...) 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00120040214478001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) 
- Relator João Machado de Souza - j. Em 25-07-
2006. 

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                              1



Processo Nº 0805728-59.2004.815.0000

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta 
pela  Universidade  Estadual  da  Paraíba,  hostilizando  sentença  de  fls. 
101/103,  oriunda  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina 
Grande  e  prolatada  nos  autos  de  Reimplantação  de  Gratificação  de 
Insalubridade c/c Cobrança com pedido de Tutela Antecipada,  movida 
por Raissa Mayer Ramalho Catão, ora apelada.

O  magistrado  singular  ao  prolatar  a  decisão,  julgou 
procedente  a  ação,  condenando  a  promovida/apelante  a  reimplantação  nos 
vencimentos da apelada o adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez 
por cento) sobre sua remuneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 
100,00 (cem reais). Condenou ainda, a autarquia ao pagamento das diferenças 
não pagas, respeitando-se a prescrição quinquenal, acrescidas de juros mensais 
de 0,5 (meio por cento) a partir da citação e correção monetária a partir do não 
pagamento.

Irresignada,  a  Universidade  Estadual  da  Paraíba  –  UEPB 
interpôs  recurso  apelatório  de  fls.  105/109,  alegando  que  apesar  de  estar 
legalmente afastada de suas funções, a apelada não demonstrou que continuou 
mantendo contato com substâncias insalubres, como também, que a retirada da 
gratificação foi uma ação determinada pelo Governo do Estado. 

Alegou  ainda,  que  a  decisão  atacada  restringiu-se  a 
considerar  que  que  não  houve  ratificação  por  parte  da  recorrida/apelante, 
quanto ao contato da apelada com substâncias insalubres. E, no tocante aos 
honorários advocatícios, postulou pela majoração ao percentual de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de fls. 112/120, arguindo preliminarmente a 
intempestividade do recurso apelatório, postulando que seja negado seguimento 
ao recurso. No mérito, pugna pela manutenção da decisão singular.
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A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls.  131/132, 
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Tempestividade do Recurso

No momento da interposição de contrarrazões,  a apelada 
arguiu a preliminar de intempestividade do recurso.

Não  merece  prosperar  tal  insurgência,  uma  vez  que, 
compulsando-se os autos,  verifica-se às fls. 104, que a sentença (fls. 101/103) 
foi encaminhada para publicação em 25/08/2010. 

Sendo  assim,  a  apelante  teria  até,  pelo  menos,  o  dia 
25/09/2010 para interpor o recurso apelatório, tendo em vista tratar-se de 
uma Autarquia Especial, integrante da Administração Pública Direta, prevista no 
art. 285 da Constituição Estadual da Paraíba, e gozar da prerrogativa do prazo 
em dobro (art. 188 do CPC).

A esse respeito Nelson Nery Júnior afirma:

“...Autarquias. Aplica-se às autarquias o benefício  
do prazo do CPC (RTJ 95/321). No mesmo sentido  
RTJ  90/1091;  STJ-RT  718/281;  RF  274/160;  
RTJSP 41/162; Porto, Ajuris 18/185; STJ, 6ª T.,  
Resp  55808-0,  rel.  Min.  William  Patterson,  j.  
28.06.1996,  DJU  26.8.1996” (in  Código  de 
Processo Civil Comentado – 10ª ED. - Pág. 453 – 
Ano: 2007).

No mesmo sentido, já houve pronunciamento do TJSC:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Acidente do Trabalho. 
Auxílio-acidente.  Pedido  julgado  procedente. 
Autarquia.  Prazo  recursal  em  dobro.  Recurso 
intempestivo. Não conhecimento.  As autarquias 
tem  o  prazo  em  dobro  para  recorrer, 
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consoante  a  regra  do  art.  188  do  CPC, 
conforme  consolidada  jurisprudência  (RTJ, 
95/321  e  90/1091).  (TJ-SC  -  AC:  800529  SC 
1988.080052-9,  Relator:  Pedro  Manoel  Abreu, 
Data  de  Julgamento:  14/09/1995,  Segunda 
Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: 
Apelação cível n. 48.099, de Criciúma.)

Diante da narrativa acima, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da presente contenda reside na reimplantação do 
adicional  de  insalubridade,  no  contracheque  da  apelada,  bem  como  no 
pagamento dos valores retroativos, referentes ao período de setembro/2003 a 
setembro/2005.

VEJAMOS.

A apelada é professora da Universidade Estadual da Paraíba 
- UEPB, lotada no Departamento de Farmácia e Biologia do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde – CCBS e, por desempenhar função que exigia contato 
com Laboratórios e outras substâncias insalubres, sempre recebeu o adicional de 
insalubridade correspondente (fls. 10/13).

No ano de 2003, precisamente em 06 de junho de 2003, foi 
autorizado o afastamento da apelada, lotada no Departamento de Farmácia e 
Biologia no Centro de Ciências Biológicas e de Saúde – CCBS, para que pudesse 
Cursar o doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos na Universidade 
Federal da Paraíba, por um período de 03 (três) anos, a partir de 01/05/2003 
(fls. 15).

Às fls.  20/50,  foi  juntado aos autos,  cópia do Projeto de 
Pesquisa  de  Doutorado  da  apelada,  cujo  tema  foi  “Avaliação  da  Atividade 
Antimicrobiana e Efeitos Biológicos de Riparinas, I, II e III, Sobre Plasmídeos, 
Bactérias e Fungos Leveduriformes”. Vale ressaltar que, o presente trabalho teve 
como  Locais  de  Realização,  o  Laboratório  de  Tecnologia  Farmacêutica  – 
LTF/UFPB, o Laboratório de Microbiologia – UEPB, o Laboratório de Micologia – 
UFPB e o laboratório de Genética de micro-organismos – UFPB.

No pedido  de tutela  deferido às fls.  62/63,  o magistrado 
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considerou a grande possibilidade de sucesso da autora/apelada, no tocante a 
reimplantação  da  gratificação  anteriormente  concedida,  observando-se  que 
mesmo estando afastada para cursar o seu doutorado, continuou trabalhando 
em laboratório e, consequentemente, em contato com substâncias insalubres.

Demonstração  do  cumprimento  do  deferimento  da 
antecipação de tutela (fls. 80/81).

Em petição de fls. 85/86, a apelante, reiterando os termos 
da contestação, afirmou que a postulada gratificação só poderia ser atendida, 
mediante prova pericial, que por sua vez, demonstraria o grau de insalubridade 
a que estaria submetido a requerente. E assim, requereu para que através da 
Secretaria  de  Saúde  do  Estado  da  Paraíba,  a  realização  do  procedimento 
(perícia) das atividades desenvolvidas pela apelada, na qualidade de aluna do 
Curso de Doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos na Universidade 
Federal da Paraíba – UFPB.

Ocorre que, após o seu afastamento autorizado pela reitoria 
da  Universidade  (fls.  15)  para  cursar  Doutorado  em  Produtos  Naturais  e 
Sintéticos Bioativos na Universidade Federal da Paraíba – UFPB (fls. 14), 
por  um período de  três  anos  e  seis  meses,  a  autarquia  apelante  deixou de 
proceder o pagamento do referido adicional, mais precisamente, em setembro 
de 2003 (fls. 10/13).

VEJAMOS.

Pelo disposto no art. 71, da Lei nº 58/2003, temos que: 
Art.  71  -  Os  servidores  que  trabalhem,  com 
habitualidade, em locais insalubres ou em contato 
permanente  com  substâncias  tóxicas  ou 
radioativas  fazem  jus  à  gratificação  de 
insalubridade,  periculosidade  ou  atividades 
penosas. 

No  presente  caso,  pelo  simples  olhar  na  documentação 
acostada pela apelada, percebe-se que apesar do seu pedido de afastamento 
para  cursar  o  doutorado,  em  momento  algum,  ela  deixou  de  trabalhar  em 
ambiente  insalubre,  não  havendo  qualquer  razão,  para  ter  o  seu  benefício 
cortado.

Além do que, o art. 4º do Decreto Estadual nº 13.208/89 
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afirma:

“Art.  4º  –  O  funcionário  perderá  o  direito  à 
gratificação,  quando  não  estiver  no  efetivo 
exercício  de  suas  funções,  salvo  os 
afastamentos legais remunerados”.

E  este  é  o  caso  dos  autos,  uma  vez  que  como  dito 
anteriormente, o afastamento da apelada ocorreu com autorização da própria 
reitoria  da  Universidade,  não  podendo  desta  forma  ter  retirado  do  seu 
contracheque a gratificação de adicional de insalubridade. 

Some-se  a  este  fato,  que  no  decorrer  dos  autos,  fora 
oportunizado  a  autarquia  comprovar  que  a  atividade  que  a  apelada  vinha 
desenvolvendo, no período do seu afastamento, não era insalubre, o que não 
ocorreu. Uma vez que, apesar de devidamente intimada deixou decorrer o prazo 
sem qualquer pronunciamento (fls. 100).

Ademais,  vê-se  que  em  casos  análogos,  esta  Corte  de 
Justiça já emitiu pronunciamento no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO Servidor 
Público  Estadual  -  Professor  Universitário  - 
Exercício  de  atividade  em  local  insalubre  - 
Afastamento  para  curso  de  doutorado  - 
Manutenção  do  risco  -  Supressão  indevida  do 
adicional de insalubridade -Garantia constitucional 
-  Previsão  em  legislação  estadual  -  Recurso 
manifestamente  improcedente  -  Inteligência  do 
artigo 557 do CPC - Desprovimento do apelo. - Os 
servidores que trabalhem, com habitualidade, em 
Locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias  tóxicas  ou  radioativas  fazem  jus  à 
gratificação  de  insalubridade,  periculosidade  ou 
atividades penosas . - 0 afastamento do docente 
para  cursar  doutorado,  onde continuara  exposto 
aos  riscos  da  insalubridade  não  autoriza  a 
sustação  do  adicional,  sobremodo  quando  a 
própria instituição de ensino superior autorizou o 
referido afastamento. - 0 artigo 557 do Código de 
Processo  Civil  permite  ao  relator  negar 
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seguimento  a  recurso,  em decisão  monocrática, 
quando  este  apresentar-se  manifestamente 
improcedente.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00120040214478001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) 
- Relator João Machado de Souza - j. Em 25-07-
2006. 
PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO Servidora 
Pública  Estadual  -  Professora  -  Exercício  de 
atividade em local  insalubre -  Afastamento para 
curso de doutorado - Interrupção do pagamento 
de gratificação de insalubridade --Ausência de com 
provação  do  completo  regi  cemento  estadual 
aplicado - Incidência do art. 337 c/c o art. 269, 
inciso  I,  do  CPC  -  Extinção  do  processo  com 
julgamento do mérito -Desprovimento do apelo - 
Provimento da remessa necessária.  -  Se não há 
apresentação de todos os textos legais  oriundos 
do  legislador  estadual,  que  versam  sobre  a 
matéria  invocada  na  inicial,  torna-se  impossível 
aferir,  em  sua  integralidade,  a  pertinência  dos 
argumentos  veiculados,  diante  da  absoluta 
ausência  de  prova  a  respeito  do  tratamento 
legislativo  conferido  à  parte  postulante.  TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  00120040213686001  - 
Órgão  (2ª  Câmara  Cível)  -  Relator  Francisco 
Seráphico da Nóbrega Neto - j. Em 27-09-2005.

Diante dos fatos expostos, não há como dar provimento ao 
apelo, tendo em vista que a situação da apelada encontra amparo legal, como já 
foi demonstrado anteriormente.

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO, no  sentido  de  manter  a  decisão  singular  em todos  os  seus 
termos.

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho  (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque), José 
Ricardo Porto e Leandro dos Santos.
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Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Jacilene 
Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 04 de 
novembro de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R e l a t o r a
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