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RELATÓRIO 
 
Cuida-se de  interposta pelo  contra sentençaApelação Sindicato Médico de Rondônia

prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho que, nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c cobrança, impôs ao Estado de Rondônia  incluir, na folha de pagamento dos médicos daa)
rede pública estadual de saúde que trabalham nas unidades periciadas, adicional de insalubridade em
graus médio e máximo, conforme disposto no laudo pericial  pagar valores retroativos, a contar de; )b
junho/2019, data da prova técnica, acrescido de juros e correção monetária. E, ao final, considerou
recíproca a sucumbência, determinando o pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por
cento sobre o valor da causa, na proporção de 75% ao demandado e 25% ao autor, id. 8758747.

 
Sustenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo , é dever do Ente estatal realizar,a quo

periodicamente, perícia nos locais de trabalho de seus servidores afim de elaborar tabelas referentes às
funções e/ou locais sujeitos a insalubridade e periculosidade, o que não ocorreu no caso em tela.

 
Nesse contexto, ressalta que o laudo pericial assegura aos servidores o pagamento

retroativo do adicional desde o ingresso no serviço público, quando inalteradas as condições insalubres do
local de trabalho dos substituídos, sendo, portanto, irrelevante a data em que foi realizada a perícia.

 
Afirma que, concluir que a exposição se deu apenas a partir da confecção do laudo e

determinar seu pagamento somente a partir daí, significa beneficiar o Estado de Rondônia por sua inércia,
visto que este pode ficar anos sem pagar o adicional devido aos seus servidores e, por consequência,
enriquecendo-se ilicitamente.

 
Afirmando que as parcelas do adicional de insalubridade são devidas aos substituídos

desde a data em que tomaram posse no cargo e passaram a exercer atividade em local insalubre, postula a
reforma da sentença e, para tanto, refere-se à jurisprudência.

 
Lado outro, insurgindo-se contra a sucumbência recíproca arbitrada pelo Juízo originário,

ressalta que, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários deve recair
sobre a condenação.
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Enfatiza que, ao contrário do que restou consignado na sentença, decorrência do pedido de
adicional de periculosidade ser alternativo, a sucumbência recíproca imposta deve ser revista para
condenar o apelado ao pagamento de honorários no percentual máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação.

 
Por derradeiro, postula o prequestionamento da matéria, id. 8758750.
 
Em contrarrazões, o pedido é de que seja mantida a sentença, id. 8758758.
 
Em suma, é o relatório. 

 

VOTO
DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA 

No que se refere ao termo inicial do adicional de insalubridade, considerando que a perícia
foi realizada em junho/2019 (id. 8758732), na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
adicional é devido a partir de então, tento em vista que somente nesta data restou certo que a atividade
está sendo desempenhada em local insalubre. 

Neste sentido: 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU
MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA
7/STJ. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.
535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Em relação à tese
recursal de ilegitimidade passiva da União, o Recurso Especial é manifestamente
inadmissível, por falta de prequestionamento, pelo que incide, na espécie, o óbice do
enunciado da Súmula 211/STJ. 3. Quanto aos elementos de convicção para concessão do
adicional de insalubridade ao grau máximo, a Corte a quo resolveu a quaestio com base
nas provas dos autos e na análise do laudo pericial, o que importa dizer que, para infirmar
as conclusões do acórdão recorrido, necessário reexame do conjunto fático-probatório,
obstado pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do
adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em

 (REspépocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). 5. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial do

. (REsp 1652391 RS 2017/0025269-8,adicional de insalubridade à data do laudo pericial
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.05.2017- destaquei)
 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de
estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em

 2. O artigo 6º do Decreto n.período anterior à formalização do laudo pericial.
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que ‘[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria
de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem
assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses
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documentos antes de autorizar o pagamento.’ 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso
porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘o pagamento de insalubridade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a

, devendo ser afastada a possibilidade deperícia e a formalização do laudo comprobatório
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo
pericial atual’ (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido
destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de

 (PUL nº 413-RS 2017/0247012-2, Primeira Seção,insalubridade à data do laudo pericial.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018 – destaquei)
 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS,

 [...] SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 3. Quanto ao termo inicial do adicional de
periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que ‘o pagamento de adicional de
insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que
não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em

 Nesseépocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’.
sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL
413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). 4. Dessa forma, é de se
esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data
do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades

 5. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas parapericulosas.
 (EDcl no REsp 1755087/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Hermanprestar esclarecimentos.

Benjamin, j. 27.08.2019 - destaquei)
 
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta . Corte:e
 
Apelação. Ação de cobrança. Adicional de periculosidade. Duplicidade de laudos.
Prevalência do exame realizado no ambiente laboral. Termo inicial. Data da elaboração
do laudo. Recurso provido. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, o termo inicial
do adicional de insalubridade ou periculosidade é a data da elaboração do laudo pericial,
não sendo viável conferir-lhe efeitos retroativos. ‘In casu’, apesar da existência de dois
laudos periciais com datas distintas, o adicional somente passou a ser devido a partir da
confecção do laudo mais novo, uma vez que neste foi analisada as reais condições do local
de trabalho do autor, sendo imprestável para esse fim o outro, de caráter genérico, cujo

 (AC nºexame não contemplou o ambiente laboral do servidor.
7015865-93.2016.822.0001, 2ª Câmara Especial, Rel. Roosevelt Queiroz, j. 17.09.2019)
 
Apelação em ação ordinária. Direito Administrativo. Adicional de insalubridade. Servidor
público municipal. Porto Velho. Assistente administrativo. Policlínica Ana Adelaide.

 [...] Termo inicial. Laudo pericial. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade é a 
 [...] data da elaboração do laudo pericial, não se lhe podendo conferir efeitos retroativos.

 (AC nº 0020503-02.2013.822.0001, 1ª Câmara Especial,6. Recurso provido parcialmente.
Rel. Eurico Montenegro, j. 10.09.2018) 

Num. 9594394 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: GILBERTO BARBOSA - 12/08/2020 18:35:29
http://pjesg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081218352941900000009551683
Número do documento: 20081218352941900000009551683



Assim, tal como decidiu o Juízo , é devido o valor retroativo do adicional dea quo
insalubridade, a contar da data de elaboração do laudo pericial, que atestou a condição insalubre à qual os
servidores estão expostos. 

Noutro vértice, no que se refere aos ônus sucumbenciais estipulados, razão assiste ao
apelante ao impugnar o reconhecimento da sucumbência recíproca. 

Análise do processo revela que o recorrente requereu a condenação ao pagamento do
adicional de insalubridade e/ou periculosidade, prevalecendo o mais vantajoso quando o mesmo servidor
estiver exposto a ambos agentes, bem como o pagamento dos retroativos do referido adicional aos cinco

.anos anteriores a propositura da ação  

O Juízo  julgando parcialmente procedente o pedido, condenou o recorrido a incluira quo,
em folha de pagamento o adicional de insalubridade, em grau máximo e médio, a depender do
estabelecimento, mas tão somente aos substituídos com atuação habitual ou permanente. Também o
condenou a pagar, de forma retroativa, o adicional de insalubridade no percentual apontado, a contar de
junho/2019. 

Como se vê, a pretensão de implantar, na remuneração dos substituídos, do adicional de
insalubridade com pagamento retroativo, foi alcançada, de modo que, o autor/apelante, decaiu apenas
quanto ao termo inicial para pagamento do adicional. 

Ademais, ressalte-se, pela pertinência, que, em que pese indeferido o pedido de adicional
de periculosidade, tal pedido era alternativo. 

Diante disso, imperioso consignar que o fato de o recorrente ter alcançado julgamento
parcialmente procedente não é motivo para impor condenação em sucumbência. 

Desse modo, não há falar em sucumbência recíproca quando o decaimento é de parte
mínima do pedido, :verbis

 
Apelação Cível. Conduta ilegal comprovada. Legitimidade passiva configurada. Regra da
sucumbência. Decaimento em parte mínima do pedido. Sucumbência unilateral. Recurso

 [...] não provido. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando o autor decai em
 (TJRO - AC 0005689-07.2012.822.0005, 1ª Câmara Cível, Rel.parte mínima do pedido.

Sansão Saldanha, j. 04.09.2019)
 
[...] 2. Embora não tenha alcançado integralmente o seu desiderato, também não se pode
considerar que a mesma foi reciprocamente sucumbente, uma vez que a sua parcela de
perda em relação à requerida foi mínima. Assim, tendo decaído de parte mínima de seu
pedido, não resta caracterizada a sucumbência recíproca, de modo a incidir a regra
prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15 que impõe à parte contrária a
assunção do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 3.

 (TJES - AC 00089253120158080011, Quarta Câmara Cível, Rel.Recursos providos.
Manoel Alves Rabelo, j. 25.03.2019) 

Resta evidente, portanto, a sucumbência majoritária do Estado de Rondônia, sendo
imprescindível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 

Ademais, tenho como suficientemente prequestionada a matéria trazida pelo apelante para
satisfazer os requisitos de admissibilidade de recurso para tribunais superiores.

 
Ante o exposto,  para atribuir, ao apelado, a integralidade dadou parcial provimento

sucumbência que, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo na proporção de
dez por cento sobre o valor da condenação.

 
É como voto. 
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EMENTA 

Apelação. Adicional de insalubridade Termo inicial. Laudo pericial.
Efeitos retroativos. Impossibilidade. Precedentes STJ. Sucumbência
recíproca. Não ocorrência. Sentença reformada em parte.

1. É devido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de laudo
pericial que comprove a exposição do servidor a condição insalubre, não
sendo possível, portanto, efeitos retroativos.

2. Mesmo que alguns dos fundamentos do pedido tenham sido rejeitados,
o acolhimento da pretensão da exordial impede condenação do autor nos
ônus da sucumbência. Ademais, não há sucumbência recíproca quando o
pedido alternativo é julgado improcedente.

3. Apelo parcialmente provido.

 

ACÓRDÃO

 

                         Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da  do Tribunal de Justiça1ª Câmara Especial
do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos   RECURSO PARCIALMENTE em,e das notas taquigráficas,
PROVIDO, A UNANIMIDADE

 

 

Porto Velho, 23 de Julho de 2020 

 

 

 

 GILBERTO BARBOSADesembargador(a)  

RELATOR

 

 

 

Num. 9594394 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: GILBERTO BARBOSA - 12/08/2020 18:35:29
http://pjesg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081218352941900000009551683
Número do documento: 20081218352941900000009551683


