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ADMINISTRATIVO –  Remessa
necessária  -  “Ação  de  implantação  de
direito c/c cobrança de valores retroativos”
–  Servidora  público  municipal  –  Adicional
por  tempo  de  serviço  –  Implantação  e
pagamento retroativo -  Previsão legal - Lei
Municipal nº 283/1995 – Adicional que não
se  confunde  com  progressão  funcional  –
Natureza  jurídicas  diversas  –  Benefícios
disciplinados  por  diplomas  normativos
distintos – Possibilidade de cumulação, sem
que implique em afronta ao art. 37, XIV, da
Constituição Federal  –  Benefício  devido –
Manutenção da sentença – Desprovimento. 

- O direito ao adicional por tempo de serviço
público  é  de  natureza  eminentemente
administrativa e sua concessão subordina-
se apenas à existência de previsão legal.

- O adicional por tempo de serviço, previsto
no Estatuto dos Servidores do Município de
Triunfo (Lei Municipal nº 283/1995), não se
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confunde  com a  progressão funcional  por
tempo de  serviço  regulamentada  pela  Lei
Municipal  nº  472/2008.  Embora  as  duas
vantagens  pecuniárias  possuam requisitos
similares, são elas de naturezas distintas. 

- Sendo ambas as vantagens definidas em
leis distintas e, ainda, dotadas de finalidade
e  natureza  diversas,  a  percepção
concomitante  do  adicional  por  tempo  de
serviço  e  da  progressão  funcional  não
afronta  o  art.  37,  XIV,  da  Constituição
Federal.

ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  -
“Ação  de  implantação  de  direito  c/c
cobrança  de  valores  retroativos” –
Servidora público municipal -  Pretensão ao
adicional  de  insalubridade  –  Princípio  da
legalidade –  Art.  37,  “caput”,  CF/88  –  Lei
local  –  Necessidade  –  Legislação  de
regência que fez remissão à aplicação das
normas do Ministério do Trabalho – Perícia
–  Comprovação  de  que  a  autora  exerce
atividades  insalubres  em  grau  médio  –
Adicional devido – Reforma da sentença –
Provimento. 

- A concessão do adicional de insalubridade
foi  suficientemente  regulamentada  pela
edilidade,  posto  que  a  legislação  de
regência  fez  remissão  à  aplicação  das
normas do Ministério do Trabalho.  

-  Haja  vista  que  restou  devidamente
comprovado  que  as  atividades
desenvolvidas  pela  autora  são  insalubres
em grau médio, faz ela jus à percepção do
adicional de insalubridade no percentual de
20% (vinte por cento), nos termos do que
preceitua o parágrafo único do art. 109 da
Lei Municipal nº 283/1995, bem como aos
respectivos retroativos.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  à  remessa  oficial  e  dar  provimento  ao  recurso  apelatório,  nos
termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de
São João do Rio do Peixe,  RANYÉRICA PEREIRA DE ANDRADE, sob os
auspícios da gratuidade judiciária, ajuizou “ação de implantação de direito c/c
cobrança de valores retroativos” em face do MUNICÍPIO DE TRIUNFO.   

Em apertada síntese, aduziu a autora que
exerce o cargo público de Técnico em Enfermagem na aludida edilidade.     

Afirmou  que  faz  “jus”  à  percepção  de
adicional por tempo de serviço, disciplinado pela Lei Municipal nº 283/1995,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Triunfo,
o qual não vem sendo pago pelo promovido.   

Sustentou, ainda, que embora exerça suas
atividades  em  condições  insalubres,  não  tem  percebido  adicional  de
insalubridade, nos termos do que lhe assegura a supracitada lei municipal. 

Com  fulcro  nessas  razões,  pugnou  pela
implantação  em  seu  contracheque  das  vantagens  referidas,  quais  sejam,
adicional  por  tempo  de  serviço  e  adicional  de  insalubridade,  bem  como
requereu  a  condenação  do  demandado  ao  pagamento  dos  valores
retroativos, e, inclusive, dos respectivos reflexos nas demais verbas, desde a
data de sua admissão, até a efetiva implantação dos adicionais. 

Contestação  às  fls.  27/38,  arguindo,
inicialmente, a inconstitucionalidade do inciso XVIII do art. 3º e do art. 118,
ambos  da  Lei  Municipal  nº  283/95,  dispositivos  legais  que  disciplinam  o
adicional por tempo de serviço. No mérito, aduziu que a autora não faz “jus” à
percepção de anuênios, nem ao adicional  de insalubridade, posto que não
exerce atividades insalubres.     

Sentença  às  fls.  132/134,  julgando
parcialmente a pretensão deduzida na inicial, para condenar a municipalidade
a implantar no contracheque da autora adicional por tempo de serviço, bem
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como  a  pagar  os  valores  retroativos,  a  contar  da  data  de  ingresso  da
promovente no serviço público. 

Irresignada,  a  autora  manejou  recurso
apelatório,  aduzindo  que  suas  atividades  são  exercidas  em  ambiente
insalubre  e  que  há  legislação  municipal  regulamentando  o  adicional  de
insalubridade.  Pugnou,  assim,  pela  implantação  em  seu  contracheque  do
adicional acima referido, bem como a condenação do recorrido a pagar os
valores retroativos, desde a data de sua admissão, até a efetiva implantação
dos adicionais (fls. 138/147) 

Sem contrarrazões (fl. 150).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 157).

É o relatório.

V O T O 

I - REEXAME NECESSÁRIO

Aprioristicamente,  ressalvo  que  conheço
deste  processo  também  como  reexame  necessário,  eis  que  ilíquida  a
sentença primeva.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-
se que o adicional por tempo de serviço foi estabelecido pelo art. 118 da Lei
Municipal nº 283/1995, “in verbis”:

“Art. 57. O adicional por tempo de serviço é devido à
razão  de  1%  (um  por  cento)  por  anuênio  de  efetivo
serviço  público,  incidente  sobre  o  vencimento  do
servidor.
§ 1 º – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês
subsequente aquele que completar o anuênio”

Como corolário,  possui  a  autora  direito  a
receber a dita verba, haja vista que o adicional por tempo de serviço público é
de  natureza  eminentemente  administrativa  e  sua  concessão  subordina-se
apenas à existência de previsão legal.

Da  análise  do  caderno  processual,
constata-se,  de  fato,  pelos  contracheques  colacionados  aos  autos,  que  a
promovente não recebeu os valores a que fazia  “jus”, conforme percentuais
determinados no dispositivo supratranscrito.
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No caso em comento, o ônus processual de
provar o adimplemento do referido adicional  competia à edilidade e não à
autora, visto ser fato extintivo do direito pleiteado.

O processualista  NELSON NERY JÚNIOR
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em
sua defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, diante do ônus da prova
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. Veja-se:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar em
juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não
decorrem as consequências que pretende.”1

Cabe ressaltar  que o adicional  por  tempo
de serviço, previsto no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº
283/1995), não se confunde com a progressão funcional regulamentada pela
Lei Municipal nº 472/2008.

Embora  as  duas  vantagens  pecuniárias
possuam requisitos similares, são elas de naturezas distintas. O adicional por
tempo de serviço é aplicável indistintamente a todos os servidores municipais
e sua concessão subordina-se apenas ao decurso do tempo de efetivo serviço
público.  Ademais,  refere-se ele  ao tempo global  prestado pelo  servidor  no
âmbito da administração municipal, conforme prescreve o art. 118 do Estatuto
dos  Servidores  do  Município  de  Triunfo.  Já  a  progressão  na  carreira  é
específica  para  o  desempenho  de  uma  mesma  função,  e  tem  como
fundamento jurídico além do decurso do tempo, a participação do servidor em
cursos de formação e/ou aperfeiçoamento.

Forçoso concluir, assim, que sendo ambas
as vantagens definidas em leis  distintas  e,  ainda,  dotadas de finalidade e
natureza  diversas,  a  percepção  concomitante  do  adicional  por  tempo  de
serviço e da progressão funcional não afronta o art. 37, XIV, da Constituição
Federal2.     

Neste sentido,  há  decisões deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

1 Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
2“Art. 37. (...)

XIV  -  Os  acréscimos  pecuniários  percebidos  por  servidor  público  não  serão  computados  nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”
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“APELAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
PROFESSOR. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI
FEDERAL Nº  11.738/2008.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
IMPLANTAÇÃO  DO  PISO  NOS  FUTUROS
CONTRACHEQUES.  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR  AS
DIFERENÇAS RETROATIVAS DESDE 2010. JORNADA
DE TRINTA HORAS. INAPLICABILIDADE DO VALOR
NOMINAL  DO  ART.  2º,  CAPUT,  DAQUELA  LEI.
IMPROCEDÊNCIA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA  DO
MUNICÍPIO DE GUARABIRA. VERBA INADIMPLIDA
PELO  ENTE  FEDERADO.  PEDIDO  DE
IMPLANTAÇÃO.  COBRANÇA  RETROATIVA
REFERENTE AO PERÍODO NÃO FULMINADO PELA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  RECURSO.
DISTINÇÃO  ENTRE  ADICIONAL POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  E  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.
NATUREZAS  JURÍDICAS  DIVERSAS.  BASES
LEGAIS  INDIVIDUALIZADAS.  SENTENÇA
MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REEXAME  OFICIAL.  REFORMA  DO  ARESTO
PARA  FIXAÇÃO  DO  INPC  COMO  ÍNDICE
APLICADO  NO  CÔMPUTO  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA NECESSÁRIA. 1. O professor submetido a
jornada inferior ou superior a quarenta horas semanais
faz jus a um piso proporcional às horas trabalhadas,
tomando-se como referência o valor nominal insculpido
no caput do art.  2º  daquela Lei,  atualizado na forma
legal (art. 5º), para uma jornada de quarenta horas. 2.
O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo,
decorrente  de  norma  específica,  não  podendo  ser
confundido  com  o  acréscimo oriundo  de  progressões
funcionais regidas por regras próprias. 3. Tratando-se
de  documentos  correspondentes  ao  pagamento  de
servidor,  cabe  ao  município  demonstrar  que  houve  a
efetiva  quitação das  verbas pleitadas,  ou então,  fazer
prova  de  que  o  funcionário  não  faz  jus  ao  direito
reclamado,  porquanto,  lhe  pertence  o  ônus  de  trazer
aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do promovente. 4. Nas condenações impostas à
Fazenda Pública, é utilizado o INPC como índice a ser
aplicado no cálculo da correção monetária, com base
na  mais  recente  jurisprudência  do  pretório  Excelso.
(TJPB;  Rec.  0003073-45.2011.815.0181;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira; DJPB 19/03/2014)” (grifei)

E:
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
QÜINQUÊNIOS.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA
MUNICIPAL.  CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  À
IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA.
RECURSO  APELATÓRIO.  PAGAMENTO  NÃO
COMPROVADO.  INSUBSISTÊNCIA  DOS
ARGUMENTOS.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Constitui  ônus  do
réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou  extintivo  do  direito  do  autor,  de  acordo  com  o
estabelecido  no  artigo  333,  inciso  II,  do  código  de
processo  civil.  -nos  termos  do  art.  51,  XVI  da  Lei
orgânica municipal,  o  adicional  por  tempo de  serviço
(qüinquênio) é aplicado em relação ao tempo total de
serviço  e  de  forma  automática,  aos  servidores  dos
quadros  da  administração  pública,  sendo,  portanto,
diferente da progressão funcional, que diz respeito ao
tempo  de  atividade  do  servidor  em  determinada
carreira.  (TJPB;  Rec.  0002129-43.2011.815.0181;
Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides; DJPB 19/03/2014” (grifei)

Destarte,  a  autora merece ser  ressarcida,
subsistindo incólume o fundamento da decisão resistida.

II – APELAÇÃO CÍVEL

Resta analisar  a  controvérsia  concernente
ao adicional de insalubridade. 

Como  é  cediço,  em  termos  de  direitos
sociais  dos  servidores  públicos,  categoria  assim  tomada  na  sua  acepção
jurídico-administrativa, a bússola regente da espécie sempre será o  § 3º do
art. 39 da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 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
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando
a natureza do cargo o exigir.”
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Do cotejo  com o  art.  7º,  próprio  do  texto
constitucional3, operação necessária pela remissão determinada no preceito
anterior,  constata-se  que  o  rol  de  direitos  trabalhistas  estendidos  aos
servidores públicos não alberga o título de adicional de insalubridade (inciso
XXIII). Ou seja, é patente que o legislador constituinte excluiu dos servidores
públicos  o  direito  social  previsto  no  inc.  XXIII  do  art.  7º  da  Constituição
Federal. Entretanto, não proibiu que as leis federais, estaduais ou municipais
prevejam gratificações para o servidor público que exerce atividade insalubre.

Assim, não havendo previsão expressa na
Carta Magna quanto ao direito dos servidores públicos perceberem adicional
de insalubridade, ou seja, não estabelecendo ela qualquer critério ou regra
para o pagamento do citado adicional, esta possibilidade encontra óbice no
princípio da legalidade administrativa, que encontra-se previsto no “caput” do
art. 37 da CF/884.

3 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:  I -  relação  de  emprego protegida contra  despedida arbitrária  ou sem justa  causa,  nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; II - seguro-desemprego, em caso
de desemprego involuntário; III - fundo de garantia do tempo de serviço; IV - salário mínimo , fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que  lhe  preservem  o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  sua  vinculação  para  qualquer  fim;  V -  piso  salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;  VII -  garantia  de  salário,  nunca inferior  ao mínimo,  para  os  que  percebem
remuneração  variável;  VIII -  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração  integral  ou  no  valor  da
aposentadoria; IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; X - proteção do salário na forma da
lei,  constituindo  crime  sua  retenção  dolosa;  XI –  participação  nos  lucros,  ou  resultados,  desvinculada  da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; XII - salário-
família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; XIII - duração do trabalho
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;  XIV - jornada de seis horas para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;  XV - repouso semanal
remunerado,  preferencialmente  aos  domingos;  XVI -  remuneração  do  serviço  extraordinário  superior,  no
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;  XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal;  XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a
duração de cento e vinte dias; XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; XX - proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;  XXI - aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  XXII - redução dos riscos inerentes ao
trabalho,  por  meio  de  normas  de  saúde,  higiene  e  segurança;  XXIII -  adicional  de  remuneração  para  as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; XXIV - aposentadoria; XXV - assistência gratuita
aos  filhos  e  dependentes  desde  o  nascimento  até  seis  anos  de  idade  em  creches  e  pré-escolas;  XXVI -
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; XXVII - proteção em face da automação, na
forma da lei; XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;  XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; XXXI - proibição de qualquer
discriminação no tocante a  salário e  critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;  XXXII -
proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; XXXIII
- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; XXXIV - igualdade de direitos entre o
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.”.
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Deixa transparecer  esse princípio  que,  ao
contrário do particular que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo
ordenamento jurídico, deve o administrador cumprir e realizar tudo aquilo que
a lei determina que seja feito.

Nesse  sentido,  consoante  JOSÉ  DOS
SANTOS  CARVALHO  FILHO,  “na  teoria  do  Estado  moderno,  há  duas
funções estatais básicas: a de criar a lei  (legislação) e a de executar a lei
(administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de
modo  que  só  se  pode  conceber  a  atividade  administrativa  diante  dos
parâmetros  já  instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota
exatamente essa relação: só é legitima a atividade do administrador público
se estiver condizente com o disposto na lei”5.      

Por  tal  fundamento,  e  considerando  que
não é dado ao intérprete alargar o âmbito de hermenêutica constitucional de
enunciado normativo, sob pena de importar em visível afronta a decisão do
constituinte, o acolhimento do intento da apelada dependeria de lei específica
local,  regulamentando  a  possibilidade  de  percepção  do  adicional  de
insalubridade, bem como o seu grau e percentual. 

Sobre o tema, veja-se o que consignou a
eminente Min. Cármen Lúcia, relatora, em seu voto no RE 565714/SP6:

“Para o desate específico do presente caso, o que há de
prevalecer  é  que  o  art.  192 da  CLT e o  art.  7º,  inc.
XXIII, da Constituição não podem ser invocados para
reger as relações estatutárias. 
(…)
A Constituição  da  República  não  estabelece  qualquer
critério  ou  regra  para  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade  a  servidores  públicos  civis.  Aliás,  na
Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição
não há qualquer menção ao  pagamento de  adicional
em razão do exercício de atividades insalubres e o art.
39,  §  3º,  não inclui  no  rol  de  direitos  aplicáveis  aos
servidores  públicos  civis  o  art.  7º,  inc.  XXIII,  da
Constituição da República.” (Grifei)

4 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”.  
5 “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
6 RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG
06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884
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E conclui:

“Não há, portanto, parâmetro expresso na Constituição
da  República  para  determinar  a  base  de  cálculo  do
adicional de insalubridade dos recorrentes, o que haverá
de constar de lei.” (Grifei)

No  mesmo  sentido,  eis  outro  julgado  do
Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DIREITO  LOCAL  E  FATOS  E
PROVAS. VERBETES 279 E 280-STF. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  CONCESSÃO. 1.
Questão  dirimida  no  Tribunal  de  origem  à  luz  do
conjunto fático-probatório e de normas de direito local.
Incidência  dos  óbices  dos  Verbetes  ns.  279  e  280  da
Súmula  do  STF.  2.  Adicional  de  insalubridade
necessidade  de  previsão  legal  para  sua  concessão.
Agravo regimental não provido.”7 (Grifei)

Ainda:

“Servidor público.  Adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas,  na forma
da  lei.  Art.  7º,  XXIII,  da  Constituição  Federal.  -  O
artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu  aos  servidores  públicos  civis  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser
necessária  a  repetição  de  seus  enunciados,  mas  com
isso  não  quis  significar  que,  quando  algum  deles
dependesse  de  legislação  infraconstitucional  para  ter
eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta
Magna  Federal,  esses  direitos  sociais  integrarão
necessariamente  o  regime  jurídico  dos  servidores
públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os
regulamente  para  dar  eficácia  plena  aos  dispositivos
constitucionais  de  que  eles  decorrem,  essa  legislação
infraconstitucional  terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a
que  pertence  o  servidor  público,  da  competência  dos
mencionados  entes  públicos  que  constituem  a
federação.  Recurso extraordinário conhecido,  mas não
provido.”8.  (Grifei)

7 STF – 2ª Turma – Rel. Min. Eros Grau -  AI 559936 AgR - julgado em 21/03/2006, DJ 20/04/2006 PP-00023,
PP-01681
8 STF – 1ª. Turma – Rel. Min. Moreira Alves – RE nº. 169173/SP – DJU 16/05/1997, pág. 19965.
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Pois bem. No Município de Triunfo, a Lei nº
283/1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais, disciplina a
concessão do adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“Art. 103 – Juntamente com o vencimento, poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
(...)
II – gratificação de insalubridade, periculosidade e risco
de vida;
(...)
Art.  107  – São  consideradas  atividades  ou  operações
insalubres aqueles que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os servidores a agente
nocivo à saúde, acima dos limites de tolerância fixadas
em razão da natureza e de intensidade de agentes e o
tempo de exposição aos seus efeitos.
Art. 108 (…)
Parágrafo único –  A insalubridade e a periculosidade
serão comprovadas por meio de perícia médica.  
Art.  109 –  O  exercício  de  trabalho  em  condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos
pelo Ministério de Trabalho  assegura a percepção da
gratificação de insalubridade.
Parágrafo único – A gratificação a que se refere o caput
deste  artigo  se  classifica  segundo  os  graus  Máximo,
médio e  mínimo,  com valores  de  40% (quarenta)  por
cento, 20% (vinte) por cento e 10% (dez) por cento do
vencimento base do servidor, respectivamente.” (grifei)

Dá análise  dos  preceitos  supratranscritos,
tem-se  que  a  concessão  do  adicional  em  questão  foi  suficientemente
regulamentado  pela  edilidade  promovida,  haja  vista  que  a  legislação  de
regência fez remissão à aplicação das normas do Ministério do Trabalho, ao
estabelecer  que  será  devido  o  adicional  de  insalubridade  àqueles  que
exerçam  suas  atividades  em  condições  insalubres,  acima  “dos  limites  de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho”.  

Diante  da  presente  digressão,  convém
transcrever os dispositivos relevantes da Norma Regulamentadora nº 15 do
Ministério do Trabalho e Emprego que, em seu Anexo 14, prediz: 

“Relação  das  atividades  que  envolvem  agentes
biológicos,  cuja  insalubridade  é  caracterizada  pela
avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau médio
Trabalhos  e  operações  em  contato  permanente  com
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante,
em: 
-   hospitais,  serviços  de  emergência,  enfermarias,
ambulatórios,  postos  de  vacinação  e  outros
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estabelecimentos   destinados  aos  cuidados  da  saúde
humana (aplica-se  unicamente  ao  pessoal  que  tenha
contato  com  os  pacientes,  bem  como  aos  que
manuseiam  objetos  de  uso  desses  pacientes,  não
previamente esterilizados); 
-  hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos  destinados  ao  atendimento  e
tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que
tenha contato com tais animais); 
-  contato em laboratórios, com animais destinados ao
preparo de soro, vacinas e outros produtos; 
-   laboratórios  de  análise  clínica  e  histopatologia
(aplica-se tão-só ao pessoal técnico); 
-  gabinetes  de  autópsias,  de  anatomia  e
histoanatomopatologia  (aplica-se  somente  ao  pessoal
técnico); 
-  cemitérios (exumação de corpos); 
-  estábulos e cavalariças; e 
- resíduos de animais deteriorados.” (grifei)

“In  casu”, a  apelante  cumpriu
satisfatoriamente o seu ônus probatório de comprovar que exerce labor em
ambiente insalubre,  nos termos do art. 373, I, do CPC, ao trazer ao autos o
laudo pericial de fls. 18/19, realizado  por médicos da própria Secretaria de
Saúde  e  Saneamento  Básico  da  Prefeitura  Municipal  de  Triunfo, que,
amparado na referida norma regulamentadora do Ministério  do Trabalho e
Emprego,  concluiu  que  as  atividades  desempenhadas  pela  autora  são
insalubres em grau médio, posto que nelas há “contato direto com pacientes
portadores de doenças infecto-contagios, com seus fluídos, secreções e com
instrumentos”.     

Diante  disso,  haja  vista  que  restou
devidamente comprovado que as atividades desenvolvidas pela autora são
insalubres  em  grau  médio,  faz  ela  jus  à  percepção  do  adicional  de
insalubridade no percentual  de 20% (vinte  por  cento),  nos termos do que
preceitua o parágrafo único do art. 109 da Lei Municipal nº 283/1995, bem
como  aos  respectivos  retroativos,  observando-se,  contudo,  a  prescrição
quinquenal.   

Não  é  demasiado  anotar  que,  conforme
intelecção  do  art.  7º,  incisos  VIII  e  XVII,  da  Constituição  da  República,  o
adicional  de  insalubridade  tem reflexo  sobre  o  décimo terceiro  salário,  as
férias e o terço constitucional. 

Assim, merece reforma a sentença quanto
a esse ponto.

D I S P O S I T I V O 
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Por tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO à
remessa  necessária,  e  DÁ-SE PROVIMENTO  ao  recurso  apelatório,  para
determinar a edilidade promovida que implante no contracheque da autora o
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), bem como
efetue o pagamento retroativo correspondente, desde a data do ingresso da
autora no serviço público, até a efetiva implantação do aludido adicional. 

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda,  face  a sucumbência  total  da  edilidade,  condeno o  promovido  a
pagar honorários advocatícios, mas, em face do que prevê o inciso II do § 4º
do  art.  85  do  NCPC9,  fica  a  definição  do  seu  percentual  reservada  ao
momento  da  liquidação  desta  decisão.  Isenta  a  Fazenda  Municipal  do
pagamento das custas processuais (art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/1992).  

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz

9Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III  -  mínimo  de  cinco  e  máximo  de  oito  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito

econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV -  mínimo  de  três  e  máximo  de  cinco  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito

econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico

obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a

sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,

somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifei)
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convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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