
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL Nº 0000329-62.2016.815.0000.
Origem : Vara Única da Comarca de Taperoá.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Promovente : Emanuela Clementino Soares.
Advogado : Daniele Dantas Lopes.
Promovido : Município de Taperoá.
Advogado : Caio Graco Coutinho Sousa

REEXAME  NECESSÁRIO.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS  NORMAS  PROCESSUAIS  ANTIGAS.
CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

− O  Enunciado  nº  311 do  Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC) estabelece: “311. (arts.
496 e  1.046).  A regra  sobre  remessa  necessária  é
aquela vigente ao tempo da publicação em cartório
ou  disponibilização  nos  autos  eletrônicos  da
sentença, de modo que a limitação de seu cabimento
no CPC não prejudica os reexames estabelecidos no
regime do art. 475 do CPC de 1973”. 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA.  AUXILIAR DE CONSULTÓ-
RIO  DENTÁRIO.  PLEITO  RETROATIVO  DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊN-
CIA DE LEI  LOCAL REGULAMENTANDO A
VERBA. IMPLANTAÇÃO TARDIA PELA EDI-
LIDADE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE
PERCEPÇÃO DOS VALORES DESDE A DATA
DE VIGÊNCIA DA NORMA MUNICIPAL. PRE-
CEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.  RE-
FLEXOS SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS E O
DÉCIMO  SALÁRIO.  CABIMENTO.  DESPRO-
VIMENTO.
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- Uma vez publicada a lei municipal, regulamentando
especificamente a concessão do adicional de insalu-
bridade, é devido ao servidor – que se enquadre na si-
tuação prevista – a implantação da verba, devendo-se
garantir, em caso de implementação tardia, os valores
retroativos ao momento em que deveria a Administra-
ção municipal ter efetivamente  implantado o adicio-
nal.

- É cabível a incidência do adicional de insalubridade
sobre as férias e o décimo terceiro salário, tendo em
vista que se trata de parcela com a mesma natureza da
remuneração que é paga normalmente durante o ano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do relator. 

Trata-se de Reexame Necessário proveniente da Vara Única da
Comarca de  Taperoá, nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança  proposta
por Emanuela Clementino Soares em face do Município de Taperoá.

Contam  os  autos  que  a  autora  ajuizou  a  referida  ação  em
desfavor do Município, alegando, em síntese, ser servidora pública municipal,
exercendo o cargo de auxiliar de consultório dentário. 

Ocorre  que,  embora  tenha  sido  aprovado  o  adicional  de
insalubridade desde outubro de 2010, não implementou, de imediato, tal verba
no contracheque da promovente, somente vindo a pagá-la a partir do mês de
abril  de  2012.  Ainda,  afirmou  que  a  edilidade  municipal  não  efetuou  o
pagamento das parcelas do adicional de insalubridade referentes ao décimo
terceiro e férias.

Ao  final,  requereu  a  condenação  do  ente  municipal  ao
pagamento  da  quantia  de  R$ 2.007,00  (dois  mil  e  sete  reais)  relativa  “as
parcelas referentes ao adicional de insalubridade vencidas e não pagas dos
meses de novembro e dezembro de 2010, todas as parcelas dos meses de 2011
e as parcelas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, bem como as
parcelas  do  adicional  de  insalubridade  referente  ao  13º  salário  e  férias,
acrescidos de juros e correão monetária”.

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 32/34), defendendo a
procedência parcial do pedido autoral, sob o argumento de que só tem direito
ao  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  a  partir  do  requerimento
administrativo, que se deu em 29/09/2011, ou seja, o período de novembro de
2011 a março de 2012.

Réplica impugnatória (fls. 75/78).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada  pelos
litigantes,  o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
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pedido inicial, nos seguintes termos:

“Pelo  Exposto,  tendo  por  parâmetros  as  razões
argumentativas  acima  expendidas,  e  bem  assim  a
documentação  acostada  aos  autos,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA, para CONDENAR o
Município de Taperoá/PB, representado pelo Prefeito
Constitucional, a pagar o retroativo do adicional de
insalubridade  aos  vencimentos  de  EMANUELA
CLEMENTINO SOARES,  no  valor  de  20% de  seu
salário  bruto,  desde  a  data  da  publicação  da  lei
instituidora,  qual  seja,  06  de  setembro  de  2011  a
março de 2012, tudo com juros e correção na forma
do  art.  1º-F  da  Lei  nº  9.494/97  –  conforme
orientação  emanada  do  STF  na  Reclamação
Constitucional  16.705  -,  cujo  'quantum'  total  será
objeto de apuração em fase adequada, exinguindo o
processo com resolução do mérito, a teor do art. 269,
inciso I, ficando rejeitados os demais pedidos”  (fls.
83-verso). 

Irresignada, a parte promovente interpôs Apelação (fls. 85/89),
aduzindo,  em  síntese,  que  tem  direito  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  das  parcelas  retroativas  e  não  pagas  desde  a  data  de  sua
admissão  nos  quadros  da  edilidade  municipal,  bem  como  ao  reflexo  da
referida verba sobre as férias e o décimo terceiro salário.

Inconformado,  o  Ente  Municipal  também  aviou  Recurso
Apelatório  (fls.  92/96),  sustentando  que  não  tem  responsabilidade  dos
descontos realizados pelo banco do brasil na conta corrente da parte autora. 

Embora devidamente intimados, os apelantes deixou transcorrer
o prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 99).

A Procuradoria de Justiça  ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito, em virtude de ausência de interesse público.

Em razão da ausência de análise de um dos pedidos declinados
na  exordial,  foi  proferida  decisão  monocrática  pelo  Excelentíssimo
Desembargador Oswaldo Trigueiro do  Valle  Filho,  anulando a  sentença  de
primeiro grau, pelo error in procedendo (fls. 105/110).

Nova sentença foi prolatada pelo Juiz de Primeiro Grau (fls.
114/115v), ficando consignados os seguintes termos na parte dispositiva:

“Pelo  Exposto,  tendo  por  parâmetros  as  razões
argumentativas  acima  expendidas,  e  bem  assim  a
documentação  acostada  aos  autos,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE a  presente
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA,  para
CONDENAR  o  Município  de  Taperoá/PB,
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representado pelo Prefeito Constitucional, a pagar o
retroativo  do  adicional  de  insalubridade  aos
vencimentos  de  EMANUELA  CLEMENTINO
SOARES,  no  valor  de  20% de  seu  salário  bruto,
desde a data da publicação da lei instituidora, qual
seja, 06 de setembro de 2011 a março de 2012, e as
parcelas  do  adicional  de  insalubridade  incidentes
sobre  o  13º  salário  e  férias  referentes  ao  mesmo
período, tudo com juros e correção na forma do art.
1º-F  da  Lei  nº  9.494/97  –  conforme  orientação
emanada  do  STF  na  Reclamação  Constitucional
16.705  -,  cujo  'quantum'  total  será  objeto  de
apuração em fase adequada, exinguindo o processo
com resolução do mérito, a teor do art. 269, inciso I,
ficando rejeitados os demais pedidos” (fls. 115v).

Decorrido  o prazo recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  117),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls.  124/126), opinou pelo  prosseguimento da remessa
sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
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égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Ressalta-se,  por  oportuno,  o  teor  do  Enunciado  nº  311  do
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que se aplica ao caso de
Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
reexame necessário.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço  da
remessa oficial, passando a analisá-la. 
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- Do Juízo de Mérito

Como relatado, a presente ação de cobrança tem por objetivo a
percepção dos  valores  retroativos  à  efetiva  implementação do adicional  de
insalubridade por parte do Município de Taperoá, o qual, a despeito de a Lei nº
26 de 6 setembro de 2011 ter estabelecido a referida verbas, apenas passou a
conceder o benefício à promovente em abril de 2012. Ainda visa a incidência
da referida verba sobre o terço de férias e o décimo terceiro salário.

Pois bem, como é cediço, é entendimento sumulado no âmbito
deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  que  é  necessária  a  existência  de  lei
regulamentadora,  especificando  as  regras  de  percepção  do  adicional  de
insalubridade,  para  que  o ente  federado seja  compelido  ao  pagamento  das
verbas sob tal título. 

A respeito, confira-se o teor do Enunciado nº 42 da Súmula do
Tribunal de Justiça da Paraíba:

“Súmula  nº  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”

Tal  construção  jurisprudencial  se  pautou  na  interpretação
constitucional em relação aos direitos enunciados aos servidores públicos. No
caso  dos  autos,  é  assunto  incontroverso  a  existência  de  lei  específica
concedendo  o  adicional  aos  servidores  efetivos  que  trabalhem  com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas ou com risco de vida.

Quanto ao direito da autora à implantação do aludido adicional,
igualmente não resta dúvida de que, efetivamente, existe e que já é pago pela
própria edilidade. A discussão apenas reside  na fixação do momento a partir
do qual lhe era devida a verba, sendo consequência lógica a conclusão pelo
acerto ou não da condenação  ao pagamento retroativo, tal qual estabelecida
pelo magistrado sentenciante.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica,
afirmando  que  o  direito  ao  adicional  de  insalubridade  é  devido  desde  a
vigência da lei que regulamenta especificamente a concessão da mencionada
verba,  consoante  se  infere  do  seguinte  julgado,  cuja  Relatoria  coube  ao
Excelentíssimo Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos, a saber:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  -  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE  -  REGIME  JURÍDICO  ESTATUTÁRIO  -
PRETENSÃO  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  -  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  -  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE  -  ART.  37,  'CAPUT',  CF/88  -  LEI
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LOCAL  -  NECESSIDADE  -  EXISTÊNCIA  -  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  82/2011  -  PAGAMENTO
DEVIDO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
LEI  DE  REGÊNCIA  -  IMPROCEDÊNCIA  NA
ORIGEM  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  SERVIDORA  -
ADICIONAL  DEVIDO,  EXCLUÍDO  O  PERÍODO
PRESCRITO - PROVIMENTO. 
- Para o Supremo Tribunal Federal, como não há na
Constituição  da  República  preceito  que  determine
expressamente  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade aos servidores públicos civis, este só
poderá ser concedido se houver previsão em lei.
-  A concessão  do  adicional  de  insalubridade  foi
regulamentada  pelo  Município  de  Sousa  com  a
publicação  da  Lei  nº  082/2011,  sendo  devido  o
adicional de insalubridade a partir da data em que
entrou em vigor.
- O adicional de insalubridade só é devido a servidor
submetido  a  vínculo  estatutário  ou  funcional
administrativo  específico  se  houver  expressa
previsão em norma legal editada pelo ente federado
envolvido. Inteligência da Sumula 42 do Tribunal de
Justiça da Paraíba”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018117220118150371,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES ABRAHAM LINCOLN DA C
RAMOS , j. em 28-07-2015). (grifo nosso).

Em casos análogos ao presente, o Tribunal de Justiça da Paraíba
igualmente  não  conheceu  do  apelo  da  edilidade,  negando  seguimento  ao
Reexame Necessário, consoante se extrai dos arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS PONTOS ESPECÍFICOS
DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART.  514,
II,  DA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,
DO CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO À IRRESIGNAÇÃO. 
- Pelo princípio da dialeticidade, é necessário que os
recursos  ataquem  os  fundamentos  das  decisões
contra as quais foram interpostos. - Caso as razões
recursais abranjam matérias dissociadas do decisum
objurgado,  por  faltar-lhe  pressuposto  de
admissibilidade  recursal,  qual  seja,  regularidade
formal,  indispensável  ao seu  efetivo conhecimento,
deverá ser negado seguimento ao apelo interposto,
de acordo com o art. 557, caput, do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DA
PROMOVENTE. COBRANÇA DE ADICIONAL DE
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INSALUBRIDADE  COM  BASE  NA  NR  15.
AUXILIAR  DE  CONSULTÓRIO  DENTÁRIO.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
NECESSIDADE DE DISCIPLINAMENTO EM LEI
LOCAL  PARA  O  PAGMENTO.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  OFICIAL  E  AO
APELO. 
-  A  Administração  Pública  está  vinculada  ao
princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só
pode  fazer  o  que  a  lei  autoriza.  Desse  modo,
inexistindo  lei  regulamentando  o  adicional  de
insalubridade, impossível o seu pagamento.
-  Ausente  previsão  legal  sobre  a  incidência  do
adicional de insalubridade na atividade desenvolvida
pelo servidor, inviável a sua concessão em atenção
ao princípio da Legalidade. (TJ/PB, Recurso Oficial
e  Apelação  Cível  n.º  024.2008.0014400/001,  Rel.:
Des. José Di Lorenzo Serpa, 1.ª Câmara Cível, D.J.:
01/10/2009)
- O servidor público municipal que exerce atividade
insalubre faz jus ao respectivo adicional a partir da
edição da lei local instituidora”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006525620148150091, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 02-10-2015). (grifo
nosso).

“APELAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  A  QUO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO
PROCESSUAL  DA  DIALETICIDADE.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
-  'Em  respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os
recursos devem ser fundamentados. É necessária a
impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida. Na hipótese, as alegações veiculadas pela
agravante estão dissociadas das  razões  de decidir,
atraindo  a  aplicação,  por  analogia,  da  Súmula  nº
182 do STJ'.
RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
TÉCNICA  EM  ENFERMAGEM.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  LEI
ESPECÍFICA  MUNICIPAL.  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO NO GRAU  MÉDIO (20%).  MEDIDA
QUE  SE  IMPÕE.  ENTENDIMENTO  DO  TJPB.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.APLICAÇÃO  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO OFICIAL.
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-  Existindo  regulamentação  municipal  específica
acerca do adicional  de insalubridade,  a  concessão
do pleito vestibular é medida que se impõe, em razão
do que deve ser mantida a sentença sub examine”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010547420138150091, - Não possui -, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 26-08-2015). 

Assim,  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 o adicional.

Além  disso,  cumpre  ressaltar  que  é  cabível  a  incidência  do
adicional de insalubridade sobre as férias e o décimo terceiro salário, tendo em
vista que se trata de parcela com a mesma natureza da remuneração que é paga
normalmente durante o ano.

Sobre  o  tema,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
Pátrios:

ADMINISTRATIVO -  CONTRATO DE TRABALHO
TEMPORÁRIO  FIRMADO  COM  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  MUNICIPAL  -
TÉCNICO  ADMINISTRATIVO  OCUPACIONAL
COM EXERCÍCIO EM UNIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  -  PREVISÃO  ESTATUTÁRIA  -
INSALUBRIDADE  EM  GRAU  MÉDIO
CONFIRMADA POR PERÍCIA TÉCNICA - VERBA
DEVIDA  -  REFLEXOS  SOBRE  13º  SALÁRIO  E
FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  1/3  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  Comprovada,  por  perícia  judicial,  a
prestação de  trabalho em condições  insalubres  em
grau médio, deve o Município pagar o adicional de
insalubridade previsto na legislação municipal.  De
acordo  com  a  Lei  Complementar  n.  12/1999,  do
Município de Criciúma, o adicional de insalubridade
integra a remuneração e, por isso, tem reflexos sobre
o  13º  salário,  e  férias  acrescidas  do  terço
constitucional.  (TJ/SC,  AC  20130506698  SC
2013.050669-8,  4ª  Câmara  de  Direito  Público,  Rel.
Des. Jaime Ramos,  j. em 04/06/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DA FHEMIG -
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  -  BASE  DE
CÁLCULO  -  SÍMBOLO  DO  CARGO  NPQ-IV  -
DECRETO  ESTADUAL  N.º  36.092/94  -
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APLICABILIDADE - DIFERENÇA DE VALORES -
DIREITO  ASSEGURADO  -  REFLEXOS  SOBRE
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO  -  POSSIBILIDADE  -
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  O
servidor  da  FHEMIG  faz  jus  ao  adicional  de
insalubridade  calculado  com  base  no  vencimento
básico do símbolo NPQ-IV, conforme preceitua o art.
1º  do  Decreto  Estadual  n.º  36.092/94,  com  os
reflexos sobre as vantagens pecuniárias que tenham
por  base  de  cálculo  a  remuneração  do  servidor,
como  as  férias  e  décimo  terceiro.  (TJ/MG,  AC
10024111147666001  ,  2ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.
Afrânio Vilela, j. em 02/04/2013).

Portanto, não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença
que, com percuciência, analisou a questão, julgando parcialmente procedente o
pleito autoral.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
REEXAME NECESSÁRIO, mantendo-se integralmente a sentença proferida
pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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