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APELAÇÃO  E  REMESSA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ENFERMEIRA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO.  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  RECONHECIMENTO  DE  ATIVIDADE
INSALUBRE.  REIMPLANTAÇÃO  NA  ALÇADA  DE  20%.
PAGAMENTO  RETROATIVO  REFERENTE  AO  PERÍODO  DA
SUSPENSÃO  INDEVIDA.  DIREITO  ASSEGURADO  À
SERVIDORA.  HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.  QUANTUM  A
SER  ARBITRADO  EM  LIQUIDAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

- Sendo reconhecido pela própria administração que a servidora faz
jus ao adicional de insalubridade na ordem de 20% sobre os seus
vencimentos, momento o qual foi reimplantada a referida verba em
sua  remuneração,  devem  ser  assegurados,  ademais,  os  valores
retroativos referentes ao período em que a mesma restou privada de
tal recebimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida para
garantir o recebimento retroativo do período de julho de 2013 até
outubro de 2014.

- Sendo o decisum ilíquido, o arbitramento da verba de patrocínio
deve se dar, unicamente, na fase de liquidação, à luz do art. 85, § 4º,
II, do CPC, pelo qual, “não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado”.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial à remessa e negar provimento ao apelo,



nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 148.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  e  recurso  apelatório  interposto  pelo
Município de Campina Grande, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  ação  ordinária  de
cobrança  movida  por  Nieuda  Romero  de  Melo  Morais  em  face  da  Municipalidade
recorrente.

Na sentença recorrida, a magistrada a quo, Dra. Ana Carmem Pereira
Jordão, julgou procedente o pleito, determinando que o Município demandado pague à
autora o adicional  de insalubridade no percentual  de 20% (vinte por cento),  de forma
retroativa  dos  meses  em  que  o  benefício  foi  suspenso,  a  contar  de  julho  de  2013  até
outubro de 2014, acrescidos dos consectários legais.

Condenou, ainda, a municipalidade em honorários advocatícios no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Irresignado com o provimento singular em apreço, o Poder Público
Municipal  ofertou  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,  ao  afirmar  a
legalidade  do  ato  praticado,  além  de  discorrer  sobre  o  instituto  do  adicional  de
insalubridade, destacar a legislação municipal dos servidores públicos da municipalidade
e alegar que a situação da insalubridade não é perene e está sujeita a variações.

Contrarrazões  apresentadas,  pugnando  pela  majoração  dos
honorários advocatícios e aplicação da multa do art. 81, §2º do CPC.

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

A princípio, 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), entre o
período de julho de 2013 até outubro de 2014. 

Imperioso  destacar  que a  autora,  integrante do quadro efetivo do
Município desde 2006, passou a receber o respectivo adicional, conforme se observa dos
contracheques (fls. 54 e ss). Todavia, a municipalidade deixou de pagar a referida verba
em  julho  de  2013,  razão  pela  qual  a  autora  requereu  administrativamente  a  sua



reimplantação.

A  esse  respeito,  sendo  instaurado  o  Processo  Administrativo  n.
03.017-13  (fls.  28  e  ss),  foi  concluído  em  laudo  da  Comissão  de  Insalubridade  que  a
requerente “labora em condições de insalubridade de grau médio fazendo jus a percepção
do adicional de insalubridade de 20% sobre seus vencimentos” (sic). 

Ocorre  que,  conquanto  tenha  sido  reimplantado  o  adicional  de
insalubridade,  os  valores  retroativos,  mesmo  sendo  postulados,  não  foram  pagos
administrativamente, motivo pelo qual a promovente moveu a presente demanda. 

Com efeito,  a  promovente faz jus ao  recebimento do adicional  de
insalubridade, tanto é que a própria administração reconhece tal direito em procedimento
administrativo, ocasião na qual foi reimplantado a referida verba em novembro de 2014,
devendo, ademais, ser assegurado o direito da autora ao valor retroativo, compreendendo
os meses de julho de 2013 até outubro de 2014, período o qual a autora restou privada do
pagamento.

Oportuno destacar que o Estatuto dos Servidores do Município de
Campina Grande, em seu art. 76, dispõe o seguinte:

Art. 76 – Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres  ou  em  contato  permanente  com  substâncias  tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
 
Por  sua  vez,  o  Decreto  Municipal  n.  3.389/2009  em  seu  art.  4º

assegura  a  percepção  do  adicional  em  comento,  bem  como  estabelece  os  devidos
percentuais, verbis:

Art.  4º.  Ao  servidor  no  exercício  da  função  em  condições
insalubres, acima dos limites de tolerância aprovada pela Comissão
competente, assegura-se a percepção de adicional de 10% (dez por
cento),  20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) sobre o
salário  mínimo  municipal,  segundo  se  classifiquem  nos  graus
mínimos, médio e máximo, respectivamente”.

Há, portanto,  legislação prevendo o adicional  de remuneração aos
servidores  municipais,  além,  repito,  de  laudo  confeccionado  pela  Comissão  de
Insalubridade  apontando  que  a  autora,  enfermeira  em  atividade  no  PSF,  faz  jus  à
respectiva verba na ordem de 20% (vinte por cento) sobre os seus vencimentos. 

Sobre o tema, colaciono precedentes:

“ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO



DECLARATÓRIA  C/C  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL. ENFERMEIRA. TRABALHO DESENVOLVIDO EM
HOSPITAL  PÚBLICO.  EXISTÊNCIA  DE  INSALUBRIDADE.
PROVA  PERICIAL  CONTUNDENTE.  DEVER  DO  ENTE
PÚBLICO  EM  PROMOVER  O  DEVIDO  PAGAMENTO  DO
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO RETROATIVO. OBRIGAÇÃO
DE  PAGAR.  ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  PELOS
EGRÉGIOS  TRIBUNAIS  DE  JUSTIÇA  PÁTRIOS.  APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA  DA  CLT.  JURISPRUDÊNCIA  DO  COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DA PERÍCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA OS
VALORES DEVIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI
Nº  11.960/09  E  APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494/97
APÓS  A  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.960/09.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  PERCENTUAL  RAZOÁVEL.
APELAÇÃO  CÍVEL  CONHECIDA  E IMPROVIDA.  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA, EX OFFICIO.” (TJBA - Apelação
nº 0000401-75.2011.8.05.0138, 1ª Câmara Cível, Rel. Maria da Graça
Osório Pimentel Leal, Publ. 19.07.2016).

“REEXAME  NECESSÁRIO  -  RECURSOS  VOLUNTÁRIOS  DA
AUTORA E DO RÉU -  AÇÃO DE COBRANÇA -  SERVIDORA
PÚBLICA  DO  MUNICÍPIO  DE  POMPÉU  -  ENFERMEIRA  -
ATIVIDADE  INSALUBRE  COMPROVADA  -  ADICIONAL  -
CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA -
ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  9.494,  DE  1997,  COM  A  REDAÇÃO
DADA  PELA  LEI  Nº  11.960,  DE  2009  -  APLICABILIDADE  -
TERMOS  INICIAIS  -  DEFINIÇÃO  -  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA  -  REDEFINIÇÃO.  O  servidor  público  faz  jus  ao
adicional  de  insalubridade  quando  demonstrada  atividade  em
ambiente  insalubre.  O  cálculo  do  adicional  deve  adequar-se  ao
grau  da  exposição  à  condição  de  insalubridade  e  os  valores
correspondentes serão pagos com observância da base prevista na
lei municipal. Aplica-se o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com
redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, às ações contra Fazenda
Pública que forem ajuizadas após a entrada em vigor deste último
diploma legal,  destacando o  termo inicial  da correção monetária
desde a data da parcela devida e o termo inicial dos juros de mora
desde  a  data  da  citação.  Imprescindível  a  redefinição  dos  ônus
sucumbenciais  quando detectada a  sucumbência  recíproca e  não
levados em conta os honorários advocatícios.” (TJMG - Apelação
Cível  nº  0007314-69.2011.8.13.0520  (1),  7ª  Câmara  Cível,  Rel.
Llewellyn Medina. j. 17.03.2015, Publ. 24.03.2015).



Assim, faz jus a promovente ao pagamento dos valores retroativos do
adicional,  referente ao  período de julho de 2013 até  outubro de 2014,  não subsistindo
dúvidas acerca da necessidade de manutenção do decisum a quo neste ponto.

Com relação ao pedido formulado em sede de contrarrazões, a fim
de ser aplicada a multa do art. 81, §2º, do CPC, entendo que não é o caso dos autos, até
porquanto a municipalidade constrói raciocínio jurídico na tentativa de alterar o resultado
da decisão de primeiro grau, sem que isso configure a má-fé alegada pela parte recorrida. 

Por fim, emerge que a sentença guerreada merece retoque quanto ao
arbitramento  dos  honorários  sucumbenciais,  sobretudo  porque,  em  sendo  a  sentença
ilíquida, a fixação das verbas de patrocínio fica postergada para o momento da liquidação
do decisum, à luz do art. 85, § 4º, II, CPC:

CPC, Artigo 85,  §  4º,  inciso II -  não sendo líquida a sentença,  a
definição  do percentual,  nos termos previstos  nos  incisos  I  a  V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...]

Ante  todo  o  acima  exposto,  dou  provimento  parcial  à  remessa,
apenas para decotar  da sentença a condenação em honorários de sucumbência,  a  qual
deverá ser tratada por ocasião da fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, III, CPC), ao
passo  em  que nego  provimento  ao  apelo.  No  mais,  mantenho  os  demais  termos  do
decisum. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial à remessa e negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

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

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de maio de 2018.

João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


