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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  MOTORISTA  DE
AMBULÂNCIA  DO  PSF.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  NOTURNO.  EXISTÊNCIA  DE
LEI REGULAMENTADORA.  ATIVIDADE DE RISCO
CONSTATADA  POR  MEIO  DE  LAUDO  PERICIAL.
VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DO  VALOR
RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA EDIÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR N.º 082,  DE 31 DE AGOSTO
DE  2011,  RESPEITADA  A  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE DE
JUSTIÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  INOVAÇÃO  RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.  DISCRICIONARIEDADE  NA
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. EXEGESE EXTRAÍDA
DO  ART.  2º  DA  LEI  MUNICIPAL  1.447/93.
RATIFICAÇÃO DO JULGADO DE 1º  GRAU NESSE
SENTIDO.  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DOS
JUROS  E  DA  CORREÇÃO  AO  PRECEDENTE
VINCULANTE  DO  STF.  DESPROVIMENTO  DOS
APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
OFICIAL. 

-  “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  42  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba)
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-  Na  hipótese,  a  perícia  realizada  pelo  engenheiro  do  trabalho
afirma que a atividade desenvolvida pela promovente é insalubre
em grau médio, pelo que faz jus ao adicional requerido, a partir da
vigência da Lei Complementar n.º 82 de 31 de agosto de 2011.

- É vedado ao judiciário revisar ato estritamente discricionário da
administração, sob pena de infringência ao princípio da separação
dos poderes. 

-  Tese  firmada  no  Supremo  Tribunal  Federal  em  sede  de
repercussão  geral:“1)  O  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional  ao  incidir  sobre  débitos  oriundos  de  relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de  mora  pelos  quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu  crédito
tributário,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da  isonomia
(CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O
art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97,  com a  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se  inconstitucional  ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art.  5º,  XXII),  uma  vez  que  não  se  qualifica  como  medida
adequada a capturar a variação de preços  da economia,  sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF - RE 870947 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em
16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-
04-2015 PUBLIC 27-04-2015)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  NEGAR  PROVIMENTO  AOS  APELOS  E  DAR
PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo Município  de
Sousa e José Hildo Nazário, respectivamente, buscando a reforma da sentença de fls. 108/111, que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para  condenar o ente público na obrigação de
fazer (implantação do adicional de insalubridade no percentual de 20% e do adicional noturno),
bem como no pagamento retroativo, a partir de 31 de agosto de 2011 até sua efetiva implantação,
observando-se em ambos os casos o prazo prescricional  quinquenal,  incidindo juros de mora e
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correção monetária, a partir da citação, na forma do art. 1-F da Lei 9.494/97. Sem custas, honorários
remetidos à fase de liquidação. 

Em suas razões, fls. 113/118, a  edilidade defende, em suma, a falta de norma que
regulamente o direito pretendido, razão pela qual a decisão terminativa estaria ferindo o princípio
da legalidade, bem como que não restou provado que o servidor exerceu, de fato, tais atividades. Ao
final, pugna pelo provimento da súplica, com a consequente improcedência do pedido exordial.

Contrarrazões autorais apresentadas (fls. 122/127).

Igualmente insatisfeito, o  promovente requer o provimento de sua irresignação no
que pertine à gratificação de 100% do seu salário, conforme LC 108/2013, art. 10, II c/c art. 5º.

Contrarrazões pelo Município de Sousa – fls. 139/145, suscitando, preliminarmente,
inovação recursal e, no mérito, o desprovimento do apelo. 

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  entendeu  não  ser  o  caso  de
pronunciamento – fls. 175/176.

É o relatório.

VOTO

Consigno, de forma preambular, que por questões didáticas e de lógica processual,
serão analisados de forma conjunta todas as irresignações.

De pronto, afasto a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões pelo
Município de Sousa, uma vez que o juiz conhece o direito, não importando surpresa de argumento a
mera citação de artigo de lei diverso em 2º grau.

Com efeito,  verificado  que  a  gratificação  pode  variar  até  100%,  a  atribuição  de
percentual menor se insere na discricionariedade da administração, sendo vedado ao judiciário se
imiscuir em tal questão. 

No  mais,  de  acordo  com posicionamento  sumulado  pela  nossa  Corte  de  Justiça,
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”. Vejamos aresto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência que a editou:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Direito  administrativo.  Ação  de  cobrança.
Município.  Agente  comunitário  de  saúde.  Adicional  de  insalubridade.
Ausência de Lei  municipal  regulamentadora.  Concessão do  benefício.
Impossibilidade.  Posicionamento  sumulado  por  este  colendo  tribunal.
Apelo  desprovido.  “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”. (TJPB; AC 0000212-80.2013.815.0031; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  Vanda  Elizabeth  Marinho
Barbosa; DJPB 14/05/2014; Pág. 14)
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REMESSA NECESSÁRIA.  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
MUNICÍPIO  DE  PATOS.  COBRANÇA  DE  VERBAS
TRABALHISTAS.  PEDIDO  JULGANDO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO
DEVIDO  APENAS APÓS A  VIGÊNCIA DA LEI  MUNICIPAL Nº
3.927/2011.  OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDA-  DE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O pagamento de adicional
de  insalubridade  à  categoria  de  agente  comunitário  de  saúde  está
condicionado à existência de norma regulamentadora do ente ao qual o
servidor está vinculado, em observância ao princípio da legalidade.  -
apenas  com  a  vigência  da  Lei  nº  3.927/2010  é  que  os  agentes
comunitários de saúde do município de Patos passaram a fazer jus ao
benefício pleiteado. O tribunal pleno do tribunal de justiça do estado da
Paraíba, apreciando o incidente de uniformização de jurisprudência nº
2000622-03.2013.815.0000,  por  maioria  absoluta,  confeccionou  a
seguinte  Súmula:  “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.  ”.  (TJPB;  RNec  0004206-72.2012.815.0251;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida;
DJPB 07/05/2014; Pág. 12)

Assim,  no caso  do Município  de Sousa,  a  obrigação de  pagar  a  verba requerida
somente  se  inicia  com a  edição  da  Lei  Complementar  n.º  082,  de  31  de  agosto  de 2011,  que
“regulamenta os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade previstos no art. 7.º,
inc.  XXIII,  da  Constituição  Federal  e  no  parágrafo  único  do  art.  65  da  Lei  Complementar
Municipal n.º 002/94 e adota outras providências.”

Essa norma regulamentadora dispõe em seu artigo 5.º  que “a caracterização e a
classificação de penosidade, periculosidade e insalubridade serão processadas através de perícias
e laudos técnicos de inspeção efetuados por Médicos ou Engenheiros do Trabalho, na forma do
Parágrafo único do art. 66 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94.”

Por outro lado, o art.  2.º da LC 082/2011, reza que:  “o exercício de trabalho em
condições insalubres assegura a percepção de adicional de 40%(quarenta por cento), 20% (vinte
por cento) e 10% (dez por cento) calculado sobre a menor remuneração paga pelo município de
Sousa, segundo se classifiquem, respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo.”

Dessa forma, uma vez publicada a lei municipal, regulamentando especificamente a
concessão  do  adicional  de  insalubridade,  é  devido  ao  servidor  –  que  se  enquadre  na  situação
prevista  –  a  implantação  da  verba,  devendo-se  garantir,  em caso  de  implementação  tardia,  os
valores  retroativos  ao  momento  em  que  deveria  a  Administração  municipal  ter  efetivamente
implantado.

Na hipótese, foi realizado laudo pericial, às fls. 94/97, tendo o expert concluído que o
autor desenvolve atividade considerada insalubre,  fazendo jus  ao adicional  de insalubridade em
grau médio (20%).
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Assim, não há dúvidas de que o servidor tem direito à verba requerida, a partir da
vigência da lei instituidora, devendo ser mantido o decisório de primeiro grau.

Quanto  ao  adicional  noturno,  sua  incidência  é  matéria  incontroversa  nos  autos,
motivo pelo qual deve ser mantida a condenação. 

Por fim, com relação aos índices de atualização das verbas de condenação constantes
na sentença de primeiro grau, convém tecer algumas considerações.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, fixou as
seguintes teses quanto à matéria:

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009,  na  parte  em  que  disciplina  os  juros  moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir  sobre débitos  oriundos de relação jurídico-tributária,
aos  quais  devem ser  aplicados  os  mesmos juros  de mora pelos
quais  a  Fazenda  Pública  remunera  seu  crédito  tributário,  em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.  5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária,  a  fixação  dos  juros  moratórios  segundo  o  índice  de
remuneração  da  caderneta  de  poupança  é  constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”

“O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  segundo  a
remuneração  oficial  da  caderneta  de  poupança,  revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como  medida  adequada  a  capturar  a  variação  de  preços  da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, por maioria dos votos, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida
anterior  à  expedição  do  precatório,  sendo  adotado  o  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. 

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o Supremo manteve o uso
do índice de remuneração da poupança, previsto na legislação questionada, apenas para débitos de
natureza não tributária.

No tocante ao termo inicial dos consectários legais, corroboro o intelecto expressado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo,  cujo excerto
segue transcrito abaixo:

“(…)
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 O  termo  inicial  dos  juros  de mora nas condenações contra a Fazenda
Pública  decorre  da  liquidez  da obrigação, isto é, sendo líquida,  os
juros  de  mora  incidem  a  partir  do  vencimento da obrigação, nos
termos do artigo 397, caput, do Código Civil de 2002, e  sendo  ilíquida,
o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial,
a  teor  do  artigo  397,  parágrafo  único,  do  Código  Civil   de   2002,
combinado com o artigo 219, caput, do CPC, tal  como ocorre no caso
de condenação ao pagamento do adicional por tempo  de  serviço sobre
a totalidade da remuneração, em que o valor somente  será  determinado
após   o   trânsito  em  julgado  da  sentença  judicial,  em  sede  de
liquidação.”  (REsp  1205946/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  19/10/2011,  DJe
02/02/2012)

Por  essas  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AS  APELAÇÕES  CÍVEIS  E
PROVEJO PARCIALMENTE O REEXAME NECESSÁRIO, apenas para determinar que  os
valores devidos sigam o julgamento do RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal, computando-se o
termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, respectivamente, da citação e da data do
inadimplemento, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J11 - R05
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