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RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL DO
MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIO-
NAL  DE  INSALUBRIDADE.  SERVIDOR  PÚ-
BLICO. MOTORISTA. VANTAGEM INSTITUÍ-
DA DE  FORMA GENÉRICA PELO  MUNICÍ-
PIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NE-
CESSIDADE  DE  COMPLEMENTAÇÃO.  IM-
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VERBA
PLEITEADA ANTE O PRINCIPIO DA LEGALI-
DADE.  APLICAÇÃO  DA SÚMULA Nº  42  DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. GRA-
TIFICAÇÃO  PREVISTA  PELA  LEI  1.445/93.
REVOGAÇÃO PELO PCCR. VERBA NÃO DE-
VIDA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

- Por força da ausência de previsão normativa no art.
39,  §  3º,  da  Constituição  da  República,  os  agentes
públicos  não  fazem  jus,  de  forma  automática,  ao
adicional de  insalubridade,  mostrando-se  necessária
interposição legislativa para que essa garantia a eles
se estenda.

-  A legislação municipal que dispõe sobre o Estatuto
dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Sousa,
apesar de dispor acerca da possibilidade de concessão
do  adicional  de  insalubridade,  não  prevê  todos  os
elementos necessários para o seu deferimento, sendo,
pois, norma de eficácia limitada, sem aplicabilidade
imediata.
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-  Súmula  nº  42  do  TJPB –  “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”.

- O autor não tem direito à percepção/implantação da
gratificação de até  100% em seus vencimentos,  em
virtude  do  novo  plano  de  cargo,  carreira  e
remuneração dos servidores do Município de Sousa
que,  em  seu  art.  12,  dispõe  que  a  gratificação  de
atividades  executivas  ainda  terá  seus  critérios
estabelecidos por meio de Decreto do Chefe do Poder
Executivo Municipal. Destarte, a norma que prevê a
referida gratificação necessita de diploma legal para
sua integração, possuindo, portanto, eficácia limitada.

- Dessa forma, o autor, em tese, faria jus apenas ao
pagamento  retroativo  da  gratificação  de  100%  dos
seus  vencimentos  previsto  pela  Lei  1.445/93  até  a
entrada em vigor da Lei Municipal nº 108/2013.

-  Ocorre,  no  entanto,  que  diante  da  ausência  de
percentual  especificamente  estabelecido  por  lei,
entendo que não há como condenar o Município ao
pagamento  do  retroativo,  pois,  não  pode  o  Poder
Judiciário fixar, a seu próprio critério, percentual a ser
arcado pela edilidade em relação aos meses pretéritos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao recurso oficial e ao apelo, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Sousa, desafiando  sentença  prolatada  pela  Juíza  de  Direito  da  4ª  Vara  da
Comarca  de  Sousa,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  gratificação  e
adicional de insalubridade aforada pelo recorrido Ivan Gadelha Virgínio. 

O autor ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município
réu, buscando assegurar a implantação em seu contracheque da gratificação
referente ao exercício da função de motorista, no percentual de 100% (cem por
cento), e do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento),
ambos calculados com base em seu respectivo salário.

Alegou,  em  síntese,  que  na  qualidade  de  servidor  público
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municipal, encontrava-se no exercício do cargo de motorista junto à edilidade
promovida,  percebendo  mensalmente  a  importância  total  de  R$  678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), e percebendo a gratificação prevista no art.
2° da Lei  Municipal  n°  1.445/93 no valor  de apenas 72,00 (setenta  e dois
reais). 

Narrou que,  no entanto, alguns servidores públicos efetivos do
Município  de  Sousa,  os  quais  exerciam as  mesmas  atribuições,  vinham
recebendo a referida gratificação prevista para os motoristas em seu percentual
máximo. Sustentou, pois, que tal fato desrespeitava o princípio constitucional
da isonomia, configurando lesão ao seu direito de ser remunerado da mesma
forma que aqueles. 

Doravante, asseverou ter direito ao adicional de insalubridade,
de acordo com a Lei Orgânica do Município de Sousa em seu art. 89, §4°,
inciso XIV, o qual fora regulamentado pela Lei Complementar n° 82/2011,
garantindo-lhe o direito à insalubridade.

Por fim, pugnou pela procedência da ação a fim de que a parte
promovida fosse condenada “a implantar no contracheque do promovente a
gratificação de 100% (cem por cento) relativo a função de motorista, bem
como 20% (vinte  por  cento)  a  título  de  adicional  de  insalubridade,  tudo
calculado  sobre  seu  salário  base”,  bem  como  o  retroativo  a  partir  de
dezembro de 2008”.

Liminar indeferida (fls. 36/37).

Contestação apresentada (fls. 62/66), aduzindo, em suma, que a
gratificação de motorista fora revogado pela LC n° 108/2013.Sustentou, ainda,
o não cabimento do adicional de insalubridade. 

Réplica impugnatória (fls. 80/82).

Laudo Pericial (fls. 106/ 109).

Alegações finais apresentadas por ambas as partes (fls. 118/120
e fls. 121/126).

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
128/131), proferida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art.  487, I do
NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO, para condenar o réu a obrigação de fazer,
consistente  no  pagamento  mensal  do  adicional  de
insalubridade, no percentual de 20% sobre o valor
da  menor  remuneração  paga  pelo  Município  de
Sousa  e  conceder  a  gratificação  prevista  na  Lei
1445/93  (acaso  vigente),  respeitada  a
discricionariedade  da  Administração  Pública
referente  ao  quantum,  e  na  obrigação de  pagar  o

Recurso Oficial e Apelação Cível  nº  0007047-34.2013.815.0371 3



autor  os  valores  retroativos  do  adicional  de
insalubridade, a partir de 31 de Agosto de 2011, e da
gratificação de icentivo a partir de 97 de janeiro de
2009, ambos até sua efetiva implantação, observado-
se o prazo prescricional quinquenal, incidindo juros
de mora e correção monetária, a partir da citação,
na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97.
Sem custas face a isenção legal da parte sucumbente.
Ante a iliquidez da sentença, o valor dos honorários
advocatícios serão fixados por quando da liquidação
do julgado, na forma do art. 85, parágrafo 4°, II, do
NCPC”.

Inconformado,  o  Município  de  Sousa  interpôs  recurso  de
Apelação (fls. 133/141), sustentando, em suma, que  antes da edição da Lei
Complementar  Municipal  nº  82/2011  não  era  possível  o  pagamento  de
adicional de insalubridade, por ausência de previsão legal. Aduz ainda  que,
mesmo após a superveniência da lei integradora, somente haveria obrigação da
municipalidade ao pagamento da benesse, após realizada perícia que ateste o
percentual a ser pago, conforme disposto no art. 5º da norma. 

Assevera que a gratificação da Lei Municipal n° 1.445/1993 era
discricionária,  “concedida  pelo  juízo  de  oportunidade  e  conveniência  da
administração,  dentro  da  disponibilidade  de  recursos  e  para  os  que
desempenhavam  efetivamente  a  função  de  motorista  (o  que  não  ficou
demonstrado  nos  autos),  razão  porque  NÃO  FAZ  JUS  A  REFERIDA
GRATIFICAÇÃO,  BEM  COMO  A  NENHUM  VALOR  RETROATIVO”.
Consubstanciado em tais razões, pede a reforma da sentença para que seja
julgado improcedente o pedido autoral.

O  autor  apresentou  contrarrazões,  pugnando  pelo
desprovimento do apelo (fls. 143/147).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 154/157), deixou de opinar sobre o mérito em razão da
ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob  a  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
Recurso Apelatório do Município e  do Recurso Oficial,  passando à análise
conjunta ante o entrelaçamento da matéria. 

Pois bem. 
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A controvérsia  a  ser  apreciada  em sede  de  Apelo e  Recurso
Oficial consiste em saber se o autor, servidor público ocupante do cargo de
motorista,  tem  direito  à  percepção  do  adicional  de  insalubridade  e  da
gratificação  pelo  desempenho  da  função  de  motorista,  prevista  pela  Lei
1.445/93.

A  Constituição  da  República,  em  seu  artigo  7º,  XXIII,
estabeleceu  como direito  social  do  cidadão  a  percepção  do  "adicional  de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei".

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/98, o
adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos, pela nova redação dada ao §3º, do art. 39, da Constituição
Federal.

Entretanto,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do  referido
adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do direito ao
adicional de insalubridade:

“Os direitos do servidor público estão consagrados, em
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41);
não  há  impedimento,  no  entanto,  para  que  outros
direitos  sejam  outorgados  pelas  Constituições
Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados e
Municípios.
Os  direitos  e  deferes  do  servidor  público  estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade da
Federação  tem  competência  para  estabelecer,  ou  da
CLT, se o regime celetista for o escolhido para reger as
relações  de  emprego.  Em qualquer  hipótese,  deverão
ser  observadas as  normas da Constituição Federal.”
(DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Direito
Administrativo.  23.ed.atual  até  a EC nº  62,  de 2009.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608)

No  caso,  os  adicionais  de  insalubridade,  periculosidade  e
penosidade  estão  previstos  nos  arts.  65  e  66,  do  Estatuto  dos  Servidores
Públicos do Município de Sousa (Lei Complementar Municipal nº 002/94),
que assim  estabelece:

“Art.  65.  Os  servidores  que  executarem  atividades
penosas,  insalubres  ou  perigosas,  farão  jus  a  um
adicional incidente sobre o valor do menor padrão de
vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único – As atividades penosas, insalubres ou
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perigosas serão definidas em lei própria.
Art.  66  –  O exercício  de  atividade  em condições  de
insalubridade assegura ao servidor a percepção de um
adicional, segundo a classificação nos graus máximos,
médio ou mínimo, que a lei definirá.”

Como se pode inferir da leitura dos dispositivos transcritos, há
previsão genérica  na lei  municipal  acerca  da  verba pleiteada,  contudo,  sua
concessão resta condicionada à definição em lei específica.

Para regulamentar a norma acima transcrita, foi editada a Lei
Complementar nº 82/2011 que assim dispôs:

"Art.  1º  Os  servidores  públicos  municipais  que
trabalham com habitualidade em locais insalubres ou
em atividades ou operações penosas e perigosas, fazem
jus aos adicionais previstos no art. 7º, inciso XXIII da
Constituição Federal e no art. 65 da Lei Complementar
nº 002, de janeiro de 1994.

Art. 2º O exercício de trabalho em condições insalubres
assegura a percepção de adicional de 40% (quarenta
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
calculado  sobre  a  menor  remuneração  paga  pelo
município  de  Sousa,  segundo  se  classifiquem,
respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo”.

Com efeito, inobstante a edição da lei em questão, o seu texto
mostra  que  a  regulamentação  específica  do  tema  tratado  encontra-se
deficiente,  pois  ausente  a  determinação dos  requisitos  e  pressupostos  para
concessão do benefício pleiteado, principalmente o percentual a ser aplicado
sobre a menor remuneração paga aos servidores públicos do Município.

A ausência da previsão legal impede o Poder Judiciário de fixar
o percentual para o pagamento do adicional, bem como a fixação de eventuais
diferenças. 

Importa lembrar que a Administração Pública deve se pautar no
princípio de legalidade, previsto no art. 37,  caput, da Constituição Federal, o
qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações
legais.

"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.” 

Na lição de Alexandre de Moraes:

"O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
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5º,  II,  da  Constituição  Federal  (...),  aplica-se
normalmente  na  Administração  Pública,  porém  de
forma mais rigorosa e especial, pois o administrador
público  somente  poderá  fazer  o  que  estiver
expressamente autorizado em lei e nas demais espécies
normativas,  inexistindo,  pois,  incidência  de  sua
vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, onde será permitido a realização de
tudo que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com a própria função administrativa, de executor do
direito, que atua sem finalidade própria, mas sim em
respeito  à  finalidade  imposta  pela  lei,  e  com  a
necessidade de preservar-se a ordem jurídica.” (Direito
Constitucional, 12. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 311) 

Logo, é de se concluir que apesar da previsão legal do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Sousa e na Lei Complementar nº
82/2011, assegurando genérica e expressamente o direito dos servidores ao
recebimento do adicional de insalubridade, tal norma possui eficácia limitada,
necessitando de diploma legal para sua integração.

A propósito,  confira  os  seguintes escólios desta  Corte  de
Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
CONVERTIDA  EM  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  SERVIDORA
MUNICIPAL.  AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.
RELAÇÃO  JURÍDI-  CO-ADMINISTRATIVA
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. CONFIRMAÇÃO
ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO
ÀS  VERBAS  CONSTITUCIONAIS.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE, GRAU MÉDIO, À BASE DE 20%.
INTELIGÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA
Nº  15,  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  DO
EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI
MUNICIPAL  ESPECÍFICA  PREVENDO  O
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  TERÇO  DE
FÉRIAS  DEVIDO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
As atividades ou operações insalubres são aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites  de tolerância fixados em razão da
natureza  e  da  intensidade  do  agente  e  do  tempo  de
exposição aos seus efeitos. Ausência de previsão legal,
não  autoriza  a  concessão  do  adicional  de
insalubridade,  em  observância  ao  princípio  da
legalidade,  art.  5º,  II,  da  CF/88.  Estando  certa  a
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prestação  de  serviços  pela  servidora  e  não  se
desincumbindo  a  edilidade  do  ônus  processual  de
comprovar o pagamento do terço de férias, indubitável
o direito da recorrente em receber tal verba, sob pena
de enriquecimento ilícito da municipalidade.” (TJPB;
AC  0002138-35.2011.815.0171;  Primeira  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 08/10/2013; Pág. 24) 

“APELAÇÃO  CÍVEL  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  IRRESIGNAÇÃO
MÉRITO AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEI LOCAL
ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA
0 RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PRINCÍPIO
DA  LEGALIDADE  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT , DO CPC SEGUIMENTO NEGADO. 
A Administração Pública está adstrita ao princípio da
legalidade, previsto ,rio art. 37, caput, da Constituição
Federal, o qual determina a vinculação das atividades
administrativas  em  conformidade  com  a  lei.  A
gratificação  por  exercício  de  atividade  insalubre
depende de previsão na Lei  local.  Apelação Cível IV
70035881861,  Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator  Alexandre  Mussoi  Moreira,
Julgado em 14/07/2010. A gratificação por exercício de
atividade perigosa depende de previsão na Lei  local.
Art. 37, caput , da CF, sendo somente devido a partir
do momento em que for editada Lei regulamentando as
atividades insalubres ou perigosas. Apelação Cível IV°
70031366867,  Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator  Alexandre  Mussoi  Moreira,
Julgado em 02/12/2009.” (TJPB - Acórdão do processo
nº 07520110047034001 – Órgão TRIBUNAL PLENO,
Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E
BENEVIDES, j. em 28/02/2013)

O tema em debate foi objeto de Incidente de Uniformização de
Jurisprudência,  processo  nº  2000622-03.2013.815.0000,  de  relatoria  do
Excelentíssimo  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,
tendo  sido  decidido  que  o  benefício  em  questão  depende  de  lei
regulamentadora específica nos respectivos Municípios.

Eis 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”
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Portanto, ausente a previsão legal para percebimento da benesse
perseguida, a reforma do  decisum guerreado, neste ponto, é medida que se
impõe.

Doravante, passo a perquirir o direito da autora à implantação
de gratificação de até 100% dos seus vencimentos, em razão de ser servidor
público efetivo ocupante do cargo de motorista.

Como é  cediço,  a  Lei  de  Introdução  às  Normas  do  Direito
Brasileiro no art. 2º, §1º, estabelece que:  “A lei posterior revoga a anterior
quando  expressamente  a  declare,  quando  seja  com  ela  incompatível  ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

A revogação é a cessação definitiva da vigência de uma lei em
razão de  uma nova lei.  Por  sua  vez,  a  revogação pode ser  tácita  e  ocorre
quando a nova lei é incompatível com a lei anterior, contrariando-a de forma
absoluta.  Registre-se  que  a  revogação  tácita  não  se  presume,  devendo,
portanto, ser demonstrada essa incompatibilidade.

Para uma melhor compreensão da temática que ora se examina,
mister se faz uma exposição ordenada das sucessivas legislações municipais
que dispuseram sobre a remuneração dos profissionais da saúde.

Pois bem. O art.  2º,  da Lei  Municipal  nº  1.445/93, previa o
seguinte:

“Art.  2º.  –  Fica  estipulado  para  os  cargos de
motorista,  operador  de  máquinas  pesadas  e
mecânico, gratificação de até 100% (cem por cento)
dos  seus  vencimentos,  desde  que  esteja,  no  efetivo
exercício  de  suas  funções,  cabendo  ao  poder
executivo  definir  o  percentual  mensalmente,  de
acordo com a conveniência da administração e as
disponibilidades de recursos”.

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  o  recorrente  é  servidor
público  do  Município  de  Sousa,  exercendo  a  função  motorista,  conforme
contracheque acostado aos autos (fls. 16/25), razão pela qual está enquadrado
na hipótese prevista no art. 2º, da Lei Municipal nº 1.445/1993.

De  outra  senda,  posteriormente,  foi  editada  a  Lei
Complementar Municipal nº 108/2013, que dispõe sobre o plano de carreiras e
remuneração  dos  servidores  ocupantes  dos  cargos  de  nível  fundamental,
médio, superior e fundamental incompleto do Município de Sousa, fazendo
referência a revogação das leis municipais que tratavam sobre o tema.

O  artigo  10,  inciso  III,  da  nova  lei,  conferiu  novo
disciplinamento  legal  sobre  o  pagamento  de  gratificação  aos  profissionais
ocupantes do cargo de motorista, senão vejamos:

“Art.  10.  É  assegurado  exclusivamente  aos
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servidores  ocupantes dos cargos públicos  previstos
nos  incisos  I,  II  e  III  do  art.  5°  desta  Lei
Complementar as seguintes gratificações:
(…)
II – Gratificação de Atividades Executivas (GAE), no
percentual  de  até  100%  (cem  por  cento)  sobre  o
vencimento inicial da classe do servidor e no regular
exercício  das  atribuições  do  cargo,  cujos  critérios
serão estabelecidos por Decreto a ser baixado pelo
Chefe do Executivo Municipal”.

Pelo visto, com o advento do plano de carreiras e remuneração
dos servidores ocupantes dos cargos de nível fundamental médio, superior e
fundamental incompleto do Município de Sousa, verifica-se que houve uma
regulamentação integral  da  própria  matéria,  ou seja,  revogação tácita,  cuja
intenção  do  legislador  municipal  foi  justamente  reorganizar,  reestruturar  a
carreira e remuneração de tais profissionais, de modo que não tem sentido a
manutenção  das  legislações  anteriores  que  não  estejam  expressamente
previstas no art. 36, da Lei Municipal nº 108/2013, o qual reza: “Revogam-se
as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n° 005/97, a
Lei  Complementar  56/2009,  a  Lei  n°  1.445/93,  a  Lei  1.476/93  e  a  Lei
1.542/95, excetuando-se o Parágrafo único da Lei 1.445/93 e as disposições
que se referem a inativos constantes das Leis 1.476/93 e 1.542/95”.

Neste trilhar de ideias, verifico que o autor não tem direito à
percepção/implantação da gratificação de até 100% em seus vencimentos, em
virtude do novo plano de cargo, carreira e remuneração já mencionado. Isso
porque, como pode ser visto da leitura do art. 12, a gratificação de atividades
executivas  ainda  terá  seus  critérios  estabelecidos  por  meio  de  Decreto  do
Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Destarte, a norma que prevê a referida gratificação necessita de
diploma legal para sua integração, possuindo, portanto, eficácia limitada.

Dessa forma, o autor, em tese, faria jus apenas ao pagamento
retroativo  da  gratificação  de  100% (cem por  cento)  dos  seus  vencimentos
previsto  pela  Lei  1.445/93  até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Municipal  nº
108/2013.

 
Ocorre,  no  entanto,  que  diante  da  ausência  de  percentual

especificamente estabelecido por lei,  entendo que não há como condenar o
Município ao pagamento do retroativo, pois, não pode o Poder Judiciário fixar,
a seu próprio critério, percentual a ser arcado pela edilidade em relação aos
meses pretéritos.

Destarte, conforme já ressaltado no enfrentamento da questão
do  adicional  de  insalubridade,  em  virtude  do  princípio  da  legalidade,  a
ausência da previsão legal impede o Poder Judiciário de fixar o percentual
para o pagamento do adicional, bem como a fixação de eventuais diferenças. 

Cumpre,  ainda,  destacar  que  a  súmula  vinculante  n°  37  do
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Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função  legislativa,  aumentar  vencimentos  de  servidores  públicos  sob  o  fundamento  de
isonomia”. 

3. Conclusão

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos, DOU  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS,  para  reformar  a
sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido inicial.

No  mais,  em virtude  da  modificação  do  julgado,  inverto  os
ônus  da  sucumbência,  condenando  o  autor  ao  pagamento  das  custas  e
honorários advocatícios, estes, incluídos os recursais, fixados em R$ 1.000,00
(mil  reais),  de  acordo  com  o  art.  85,  §8º  do  novo  CPC,  observando-se,
contudo,  os  efeitos  da  gratuidade  judiciária  em relação  à  exigibilidade  da
obrigação sucumbencial (art. 98, §3º, do novo CPC).

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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