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REMESSA  NECESSÁRIA.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE. ELETRICISTA.  RISCO DE VIDA
INERENTE  À  PROFISSÃO.  PREVISÃO  EM  LEI
ESPECÍFICA.  PAGAMENTO  DEVIDO.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela
Emenda  Constitucional  19/98,  deixou  de  fazer
referência  ao  benefício  previsto  no  art.  7º,  XXIII
(adicional  de  insalubridade/periculosidade)  no  que
tange  aos  servidores  públicos.  Entretanto,  não  lhes
restringiu expressamente o direito,  pois  nada impede
que  legislação  hierarquicamente  inferior  discipline  a
matéria.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  UNIMONTES.  ELETRICISTA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO.
DIREITO  AO  RECEBIMENTO.  Não  obstante  tenha  sido
suprimido do §3º do art. 39 da Constituição da República de
1988 o dispositivo que estendia aos servidores públicos o
direito  ao  adicional  de  periculosidade,  não  há  qualquer
vedação ao seu pagamento,  desde que haja previsão em
legislação estadual ou municipal. Para que o servidor faça
jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade,  esses
devem  estar  previstos  em  Lei,  ou,  então,  taxativamente,
comprovados  pelo  servidor  que  a  atividade  por  ele
desempenha  é  perigosa  ou  insalubre  (TJMG;  APCV
1.0433.11.030707-4/001; Rel. Des. Darcio Lopardi Mendes;
Julg. 13/02/2014; DJEMG 19/02/2014) 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Trabalhista  proposta por  Eduardo Henrique do

Nascimento em face do Município de Queimadas. 

Aduz o autor, na exordial, que trabalha na Municipalidade com atividade de

risco  de  vida,  tratando-se  de  um  eletricista,  razão  pela  qual  em  2011  a  edilidade

reconheceu o seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de

30% (trinta por cento). Todavia, suprimiu o pagamento em outubro de 2012, pugnando

pelo retroativo do citado benefício, bem como a reimplantação. 

Na sentença de fls. 100/101, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido

autoral, para condenar a Fazenda Pública a reimplantar na remuneração do demandante

o  adicional  de  periculosidade,  no  percentual  de  30% (trinta  por  cento),  bem como o

retroativo, de 2008 até a reimplantação, excluído o interstício de novembro de 2011 a

setembro de 2012, com atualização monetária com incidência uma única vez até o efetivo

pagamento, nos termos da lei nº 9494/97, além dos honorários advocatícios à base de

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.  

Ausência  de  recurso  voluntário,  conforme certidão  de  fls.  102  verso.  Os

autos subiram a esta Corte por força do duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser caso

que ensejasse sua intervenção, nos termos da cota de fls. 109/110. 

É o relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO 

O  cerne  da  questão  concentra-se  em  aferir  a  possibilidade  de  servidor

público municipal receber adicional de periculosidade. 

In casu, infere-se que o autor exerce a função de eletricista, e, em 2011, a

Administração Municipal reconheceu o seu direito à citada gratificação, no percentual de

30% (trinta por cento). Todavia, em 2012, tal verba foi suprimida da sua remuneração,

razão pela qual requer o pagamento do retroativo, além da reimplantação.

Pois bem, dispõe o art. 39 da Constituição Federal: 

"Art.39...  

§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  público  o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelece  requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".

Como se vê, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda

Constitucional  19/98, deixou de fazer referência ao benefício previsto  no art.  7º,  XXIII

(adicional  de  insalubridade/periculosidade)  no  que  tange  aos  servidores  públicos.

Entretanto, não lhes restringiu expressamente o direito, pois nada impede que legislação

hierarquicamente inferior discipline a matéria.

Assim,  o  reconhecimento  do  adicional  periculosidade  depende  de  lei  do

respectivo ente político.

A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C CORREÇÃO DE
ADCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTATUTÁRIO.
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO DE
ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
LEGISLAÇÃO  NESSE  SENTIDO  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONCESSÃO  DA  GRATIFICAÇÃO  ALMEJADA.
DESPROVIMENTO  DO APELO.  Sendo  o  promovente  servidor

Desembargador José Ricardo Porto
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público  estatutário  e  inexistindo  norma  que  regulamente  a
concessão de adicional de periculosidade para os ocupantes de
seu cargo, não há como se determinar o pagamento postulado,
sob pena de violação ao principio da legalidade, preceito ao qual
está a administração pública  vinculada por força do art.  37 da
constituição  federal.  (TJPB;  Rec.  018.2010.001722-9/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 08/05/2013; Pág. 12) 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  VIGILANTE.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  EXERCE
ATIVIDADE  PERIGOSA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL
QUE  IMPEDE  O  PAGAMENTO  DO  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE. DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A
ausência de Lei específica definindo os graus e os percentuais do
adicional de periculosidade desobriga o município do pagamento.
Em que pese o poder judiciário  enxergar na atividade exercida
pelo  recorrente  uma  aparente  atividade  perigosa,  não  pode,
através  de  uma  ação  ordinária  de  cobrança,  suprir  lacunas
normativas e atuar como anômalo legislador, só podendo corrigir
a  omissão  inconstitucional  se ajuizado  o procedimento  correto,
qual  seja,  se  interposto  o  mandado  de  injunção.  (TJPB;  AC
018.2010.002.263-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 14/08/2013; Pág. 13)

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
VIGILANTE.  ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.
INADMISSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI  ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO. Sendo o
autor  servidor  público  estatutário  e inexistindo norma local  que
regulamente a concessão de adicional de periculosidade para os
ocupantes  de  seu  cargo,  não  há  como  se  determinar  o
pagamento  postulado,  sob  pena  de  violação  ao  principio  da
legalidade,  preceito  ao  qual  está  a  administração  pública
vinculada por força do art. 37 da Constituição Federal. Inexistindo
amparo  legal  à  percepção  de adicional  de  periculosidade,  não
merece  prosperar  o  pedido  do  autor.  (TJPB;  AC
018.2010.001721-1/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.
Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB  18/02/2013;
Pág. 13)

No  presente  caso,  verifica-se  que  a  Lei  nº  02/93,  do  Município  de

Queimadas,  prevê,  no  seu  art.  58,  o  pagamento  do  adicional  de  periculosidade  aos

servidores que pratiquem atividades de risco, vejamos:

Desembargador José Ricardo Porto
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“SUBSEÇÃO- IV

DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU
ATIVIDADES PENOSAS. 

Art.  58º-   Os  servidores  que  trabalhem  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.”

Do  mesmo  modo,  conforme  asseverou  o  Juiz  de  base,  “tanto  a  Lei

Municipal nº 02/1993, em seu art. 58, quanto a Lei Municipal nº 191/2009, art. 58, que

a  revogou,  há  previsão  do  pagamento  de  adicional  de  periculosidade  para  os

servidores públicos municipais...” (fls. 100 verso). 

Assim, existindo previsão legal  para a concessão do benefício requerido,

basta saber se a função ocupada pelo autor possui as características para o recebimento

da vantagem. 

Ora, é cediço que o risco de vida é inerente à profissão de eletricista, tanto é

que a Municipalidade reconheceu o pagamento da verba em 2011. 

Ademais,  não  há  nos  autos  qualquer  documento  que  demonstre  que  o

demandante não trabalha na função para a qual prestou concurso público, pelo que só

nos resta concluir  que,  estando a exercer  a  atividade de eletricista,  possui  direito  ao

benefício pretendido, já que o risco de vida no seu trabalho é incontroverso. 

Quanto  ao percentual  a  ser  deferido,  vê-se  que a  própria  Administração

reconheceu que teria direito ao patamar de 30% (trinta por cento), devendo ser observada

essa quantia quando da condenação. 

Para  fortalecer  nosso  posicionamento,  transcrevo  trecho  da  sentença  de

primeiro grau, a qual, com maestria, analisou a questão posta em disceptação: 

Desembargador José Ricardo Porto
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“O §2º, do art. 58 de ambas as leis municipais, disciplinam que o
direito ao adicional de periculosidade cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 

Destaque-se  que  a  Municipalidade  promovida  entendeu  como
periculosa  a  atividade  de  eletricista  desempenhada  pelo  autor,
pagando-lhe o respectivo adicional no percentual de 30% (trinta
por cento), no interstício de novembro de 2011 até setembro de
2012.

O ônus da promova de fato extintivo  do direito  da promovente
cabe ao réu, nos termos do II, do art. 333, do Código de Processo
Civil, in verbis. 

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(…)
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor,

Assim sendo,  não  tendo  o  réu  demonstrado  que  os  riscos  da
atividade desempenhada pelo autor forma eliminadas faz jus a
percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30%
(trinta por cento) sobre o vencimento do cargo de eletricista. “ (fls.
100 verso e 101)

Os  tribunais  pátrios  acompanham  o  entendimento  aqui  demonstrado,
vejamos: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO.  UNIMONTES.  ELETRICISTA.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE.  RECONHECIMENTO.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO. Não obstante tenha sido suprimido do §3º do
art. 39 da Constituição da República de 1988 o dispositivo que
estendia  aos  servidores  públicos  o  direito  ao  adicional  de
periculosidade,  não  há  qualquer  vedação  ao  seu  pagamento,
desde  que  haja  previsão  em legislação  estadual  ou  municipal.
Para  que  o  servidor  faça jus  ao adicional  de insalubridade  ou
periculosidade,  esses devem estar previstos em Lei,  ou, então,
taxativamente, comprovados pelo servidor que a atividade por ele
desempenha  é  perigosa  ou  insalubre  (TJMG;  APCV
1.0433.11.030707-4/001; Rel. Des. Darcio Lopardi Mendes; Julg.
13/02/2014; DJEMG 19/02/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CARGO  DE
ELETRICISTA.  MUNICÍPIO  DE CANDELÁRIA.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE.  LEI  MUNICIPAL  Nº  091/2005.  LAUDO
PERICIAL JUDICIAL.  RECONHECIMENTO DO DIREITO. I  -  O
adicional de periculosidade no âmbito do município de candelária
foi  inicialmente  previsto  nos  artigos  90  e  seguintes  da  Lei
Municipal nº 101/2001. Em 2002 sobreveio a Lei nº 63, ao fito de
especificar  as  atividades  consideradas  periculosas,  em
cumprimento ao estabelecido no parágrafo único do art. 90 da Lei

Desembargador José Ricardo Porto
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nº 101/01. II - Com o advento da Lei nº 91/2005 - Vigência a partir
de 13.02.2006 - Foi mantida a forma de concessão do adicional,
definida em Lei e nos respectivos laudos periciais, com base em
pareceres técnicos lavra de médico ou engenheiro do trabalho. III
-  A  prova  judicial  produzida  foi  tecnicamente  fundamentada,
minuciosa  e  particularizada,  no  sentido  da  permanência  dos
agentes nocivos no ambiente  de trabalho da parte autora.  lV -
Reconhecido o direito à percepção do adicional de periculosidade
no  período  compreendido  entre  agosto  de  2006  a  outubro  de
2007.  Apelação  desprovida.  (TJRS;  AC  162866-
62.2011.8.21.7000; Candelária; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Eduardo Delgado; Julg. 24/04/2014; DJERS 20/05/2014)

− AÇÃO  SOB  O  RITO
ORDINÁRIO. Adicional depericulosidade. Eletricista que  trabalha
no  setor de iluminação  pública  e  nos  postos de entrada  e
abastecimento de energia de prédios
(linhasde transmissão de alta  tensão.  Locais  perigosos).  Prova
testemunhal contundente no sentido de que o autor trabalha com
linhas  eletrizadas.  Ação  julgada  procedente.  Decisão  mantida.
Recurso  não  provido. (TJSP;  APL-Rev  9134112-
74.2005.8.26.0000;  Ac.  2482411;  Itapetininga;  Primeira  Câmara
Extraordinária de Direito Público; Relª Desª Vera Angrisani; Julg.
27/05/2014; DJESP 03/07/2014)

-  RECURSO DE APELAÇÃO. Servidor  público  municipal
(eletricista) Adicional de Periculosidade Pagamento  a  partir  do
início  da  atividade  Possibilidade.  Condições de trabalho  não
alteradas Requisitos para obtenção do benefício presentes antes
da  elaboração de laudo  pela  Administração  Valores  anteriores
devidos,  respeitada  a  prescrição  quinquenal  Sentença  mantida
Recurso  não  provido.(TJSP;  APL  0700597-48.2012.8.26.0699;
Ac. 7305732; Sorocaba; Primeira Câmara de Direito Público; Rel.
Des. Aguilar Cortez; Julg. 28/01/2014; DJESP 05/02/2014) 

Diante  dessas  considerações,  desprovejo  a  remessa  necessária,

mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Desembargador José Ricardo Porto
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Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02
R - J/07

Desembargador José Ricardo Porto
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