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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES
COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  PLEITOS  COM  FULCRO  NA LEI
MUNICIPAL  Nº  325/2010.  PERÍCIA  REALIZADA.
LAUDO  TÉCNICO  CONCLUSIVO  PELA
CONFIGURAÇÃO  DA  ATIVIDADE  INSALUBRE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DÉBITO  JUDICIAL  DA
FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
PREÇOS  AO  CONSUMIDOR  AMPLO  ESPECIAL
(IPCA-E).  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
VOLUNTÁRIO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
REEXAME NECESSÁRIO. 

-  A Corte do TJPB sumulou o entendimento de que o
pagamento  do  adicional  de  insalubridade aos  agentes
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comunitários de saúde, submetidos ao vínculo jurídico-
administrativo, depende de lei regulamentadora do ente
ao qual pertencer.

-  Inexiste  óbice  para  a  concessão  do  adicional  de
insalubridade quando houver  legislação municipal que
o  estabeleça,  fixe  os  percentuais  e  descreva
expressamente  as  atividades  insalubres,  a  classificação
em grau máximo, médio e mínimo.

- O Plenário do Supremo concluiu o julgamento do RE
870947-SE, em que se discutiam os índices de correção
monetária  e  os  juros  de  mora  a  serem  aplicados  nos
casos  de  condenações  impostas  contra  a  Fazenda
Pública,  e  decidiu  o  afastamento  da  Taxa  Referencial
como índice de correção monetária dos débitos judiciais
da  Fazenda,  mesmo  no  período  da  dívida  anterior  à
expedição do precatório, adotando, o IPCA-E.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento  ao  recurso  apelatório  e  dar  provimento  parcial  à  remessa
necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de
Lastro contra sentença prolatada e remetida oficialmente pelo Juízo da 5ª
Vara  Mista  da  Comarca  de  Sousa  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de
Implantação de Adicional de Insalubridade c/c Cobrança de Retroativos c/c
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Declaratória de Atividade Exercida em Condições Especiais,  ajuizada por
Francisco Antônio de Sousa e Francisco Antônio de Sousa Filho.

Inicialmente o julgador primevo julgou improcedentes
os pleitos formulados na inicial e contra essa decisão (fls. 77/81) os autores
interpuseram recurso apelatório (fls. 83/89).

Em  decisão  monocrática,  o  Relator  anulou  o  decisum
para  fins  de realização de  perícia,  determinando o retorno dos  autos  ao
juízo de primeiro grau (fls. 106/109).

Laudo pericial confeccionado (fls.142/146v).

O magistrado primevo julgou parcialmente procedentes
os pleitos exordiais (fls. 154/157). Determinou que a Edilidade efetuasse o
pagamento  dos  adicionais  de  insalubridade  aos  promoventes  nos
percentuais de 20% sobre o valor do salário mínimo vigente para cada um
deles.  Condenou,  ainda,  na  obrigação  de  pagar  aos  autores  as  quantias
retroativas no período de 06 de dezembro de 2010 a 06 de dezembro de
2015, incidindo, em ambos, os juros de mora e correção monetária, a partir
da citação, na forma do art. 1º F da Lei 9.494/97.

Irresignado,  o  Ente  Municipal  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  159/161),  aduzindo  a  ausência  de  previsão  legal  para  a
concessão  do  adicional  de  insalubridade,  bem  como  explana  que  as
atividades desenvolvidas pelos recorridos não são insalubres.

Não  obstante  intimados,  os  apelados  deixaram  de
ofertar razões contrárias, conforme atesta a Certidão de fl. 162.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fls.
170/173).

É o relatório. 
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V O T O

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado

O ponto controvertido do presente recurso consiste em
saber se os servidores públicos do Município do Lastro, ocupantes do cargo
de agente de saúde e agente de combate a edemias têm direito à percepção
do adicional de insalubridade. 

A Constituição  da  República,  em seu  artigo  7º,  inciso
XXIII, estabeleceu como direito social do cidadão a percepção do "adicional
de  remuneração  para  as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei". 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
19/98,  o  adicional  de  insalubridade  foi  suprimido  dos  direitos  sociais
estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao §3º do art. 39
da Carta Magna. 

No entanto, inexiste óbice para a concessão do referido
adicional aos servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

O tema em debate foi, inclusive, objeto de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência nesta Corte, no processo tombado sob o nº
2000622-03.2013.815.0000,  cuja  relatoria  foi  do  Exmo.  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o voto vencedor fora lavrado pelo Exmo.
Des. José Ricardo Porto,  fora aprovado o Enunciado nº 42 da Súmula de
Jurisprudência do TJPB, in verbis:

“Súmula nº 42 - O pagamento do adicional de insalubridade aos

agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico-
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administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual

pertencer”. 

In casu, foi editada a Lei Municipal nº 325/2010, de 06 de
dezembro  de  2010,  estabelecendo  adicional  pelo  exercício  de  atividade
insalubre, fixando os percentuais e descrevendo de forma detalhada cada
atividade e sua classificação em grau máximo, médio e mínimo. 

A legislação supracitada determina que a caracterização
e  a  classificação  de  insalubridade  serão  realizadas  obrigatoriamente  por
médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de perícia técnica e
preenchimento de laudo pericial  de caracterização de insalubridade,  com
homologação  por  Junta  Médica  Oficial  do  Município  (art.  10  da  Lei
Complementar nº 325/2010). 

Pois bem. 

Na hipótese dos autos,  vislumbro que fora constatado
por  perícia  que  as  atividades  desenvolvidas  pelos  autores,  inerentes  ao
cargo de Agente Comunitário de Saúde, são insalubres. 

No  laudo  técnico,  o  perito  concluiu  ser  devido  o
adicional,  no  percentual  de  20%,  em  razão  do  contato  com  pessoas
portadoras de doenças infectocontagiosas, tais como: tuberculose, meningite
e pneumonia (fls. 142/146v)

Dessa forma, como o artigo 3° da Lei Municipal descreve
detalhadamente as atividades consideradas insalubres e prevê o adicional
pelo  exercício  das  atividades  ali  constantes,  resta  claro  que,  se  o  perito
considerou a atividade dos autores como insertas em uma das hipóteses ali
constantes, não há como se afastar o direito dos apelados à implantação do
adicional em questão.
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No tocante ao adimplemento retroativo,  insta ressaltar
que  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  é  pacífica,  afirmando  que  o
direito ao adicional de insalubridade é devido desde a vigência da lei que
regulamenta especificamente a concessão da mencionada verba.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  MUNICÍPIO  DE  LASTRO.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  PLEITO  REALIZADO  COM
FULCRO NA LEI MUNICIPAL Nº 325/2010. EXIGÊNCIA LEGAL
DE  PRÉVIA  PERÍCIA.  PROVA  TÉCNICA  REALIZADA.
CONCLUSÃO  PELA  CONFIGURAÇÃO  DE  ATIVIDADE
INSALUBRE.  PLEITO  JULGADO  PROCEDENTE.  JUROS  DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA.
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997
COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS
EFEITOS DAS ADI&#39;S 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DO ART.
932, INCISOS IV, ALÍNEA "B" E V, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  APELATÓRIO  DESPROVIDO  E
REEXAME  NECESSÁRIO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  -  "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"  (Súmula  nº  42  do  TJPB).  -  No  caso  em  apreço,  foi
editada a Lei Municipal nº 325/2010, de 06 de dezembro de 2010,
estabelecendo,  em  seu  artigo  3°,  o  adicional  pelo  exercício  de
atividade  insalubre,  fixando  os  percentuais  e  descrevendo  de
forma  detalhada  cada  atividade  e  sua  classificação  em  grau
máximo,  médio  e  mínimo.  -  Determina,  ainda,  retrocitada
legislação, que a caracterização e a classificação de insalubridade
serão  realizadas  obrigatoriamente  por  médico  habilitado  em
Medicina do Trabalho, através de perícia técnica e preenchimento
de laudo pericial de caracterização de insalubridade. - Logo, se o
perito  expressamente  considerou a  atividade dos  autores  como
insertas em uma das hipóteses constantes na Lei Municipal, não
há  como  se  afastar  o  direito  das  autoras  à  implantação  do
adicional em questão. - Em se tratando de condenação em face da
Fazenda Pública, “(...) os juros de mora devem incidir da seguinte
forma:  (a)  percentual  de  1% ao  mês,  nos  termos  do  art.  3º  do
Decreto  n.  2.322/1987,  no período anterior  a  24/8/2001,  data  de
publicação da MP n.  2.180-35,  que acresceu o art.  1º-F à Lei  n.
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9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-
35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação
ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. (STJ; EDcl
nos Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 957810/RS, 5ª Turma, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. em 17/09/2013). - A Suprema Corte decidiu,
em  modulação  dos  efeitos  da  inconstitucionalidade  declarada,
que: “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 (i) os
créditos  em  precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais  a  Fazenda  Pública  corrige  seus  créditos  tributários”
(Questão  de  Ordem  nas  ADI's  4.357  e  4.425).  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016942020178150000, 2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 12-12-2017) 

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -  APELAÇÃO
CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE  -  REGIME  JURÍDICO
ESTATUTÁRIO  -  PRETENSÃO  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ART. 37,
'CAPUT', CF/88 - LEI LOCAL - NECESSIDADE - EXISTÊNCIA -
LEI COMPLEMENTAR Nº 82/2011 -  PAGAMENTO DEVIDO A
PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI  DE REGÊNCIA -
IMPROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM  -  IRRESIGNAÇÃO  DA
SERVIDORA - ADICIONAL DEVIDO, EXCLUÍDO O PERÍODO
PRESCRITO - PROVIMENTO. - Para o Supremo Tribunal Federal,
como não há na Constituição da República preceito que determine
expressamente  o  pagamento  de  adicional  de  insalubridade  aos
servidores públicos civis, este só poderá ser concedido se houver
previsão em lei. - A concessão do adicional de insalubridade foi
regulamentada pelo Município de Sousa com a publicação da Lei
nº 082/2011, sendo devido o adicional de insalubridade a partir da
data em que entrou em vigor. - O adicional de insalubridade só é
devido a servidor submetido a vínculo estatutário ou funcional
administrativo específico se houver expressa previsão em norma
legal  editada  pelo  ente  federado  envolvido.  Inteligência  da
Sumula  42  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018117220118150371, 2ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN
DA C RAMOS , j. em 28-07-2015). (grifo nosso). 
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Posto  isso,  nesse  ponto,  não  vislumbro  reparo  a  ser
efetivado na r. sentença.

 Quanto à aplicação de juros e correção monetária em
face da Fazenda Pública, vale lembrar que, inicialmente, a Corte Especial do
STJ firmou a tese de que em todas as condenações da Fazenda para fins de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,
haveria a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
conforme a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pelo artigo 5º da
Lei 11.960/09.

Posteriormente,  em  julgamento  de  recurso  repetitivo
concluído  em  outubro  de  2011,  a  Corte  Especial  do  STJ  consolidou  tal
entendimento  ao  declarar  que  o  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  é  norma de
caráter  eminentemente processual,  devendo ser  aplicado sem distinção a
todas as demandas judiciais  em trâmite.  Entretanto,  em 14 de março de
2013,  o  plenário  do  STF,  no  julgamento  da  ADI  4.357,  declarou  a
inconstitucionalidade  parcial por  arrastamento  do  artigo  5º  da  Lei
11.960/09.

Referida  decisão  do  Pretório  Excelso,  alterou  a
jurisprudência do STJ e, em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu
em  sede  de  recurso  repetitivo,  por  unanimidade  de  votos,  que,  nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, como
a dos presentes autos,  os juros moratórios devem ser calculados com base
no índice oficial  de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança,  segundo  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  artigo  5º  da  Lei  11.960/09,  deverá  ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período.
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No dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo
concluiu o julgamento do recurso (RE 870947-SE) em que se discutiam os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. 

Sobre a matéria restou decidido o afastamento da Taxa
Referencial  como  índice  de  correção  monetária  dos  débitos  judiciais  da
Fazenda, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
Ademais, o novel entendimento acompanha o anteriormente definido pelo
STF quanto à correção, adotando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO  e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
REEXAME NECESSÁRIO,  tão  somente,  para determinar que a  correção
monetária  se  dê  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial
(IPCA-E).

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de
2018,  o Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Participaram do
julgamento, o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Relator (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes),
o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para substituir  o
Exmo.  Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Des. Saulo Henriques
de Sá  e  Benevides.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2018

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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