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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
TÉCNICA  DE ENFERMAGEM.  GRATIFICAÇÃO DE
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  CONFORME  AS
LEIS  TRABALHISTAS.  EXISTÊNCIA  DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL REGULANDO O  VALOR
DA  VANTAGEM.  RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  ADICIONAL  NOTURNO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  LABOR  EM  HORÁRIOS  DA
NOITE.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
VANTAGEM  ABOLIDA  POR  FORÇA  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  58/2003,  PERMANECENDO
SEU PAGAMENTO EM VALOR NOMINAL APENAS
PARA  OS  SERVIDORES  QUE  JÁ  HAVIAM
ADQUIRIDO  DIREITO A PARCELA. AUTORA QUE
INGRESSOU  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  APENAS  EM
2008.   IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DA IRRESIGNAÇÃO. 

-  Em  atenção  ao  princípio  da  legalidade  que  rege  a
Administração Pública, o adicional por exercício de atividade
insalubre depende de previsão na lei local.

-  No  âmbito  do  Estado  da  Paraíba,  estando  o  valor  da
gratificação  de  insalubridade  disciplinada  na  Lei  n.º
7.376/2003,  outro não pode ser  o quantum devido a  quem
exerce  suas  atividades  em  condições  que  ensejam  o  seu
pagamento.

-  “  APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  cobrança.  Servidora
pública  estadual.  Bioquímica.  Sentença  que  condenou  o
estado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau
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médio.  Impossibilidade.  Existência  de  legislação  estadual
regulando  o  valor  do  adicional.  Princípio  da  legalidade.
Aplicação da Lei complementar estadual n. º 58/2003 e da Lei
ordinária n. º 7.376/2003. Desprovimento do recurso. (¿) percebe-
se  que,  nos  contracheques  de  fls.  19/23,  o  pagamento  do
adicional  de insalubridade,  estipulado na Lei  nº 7.376/03, vem
sendo pago corretamente pelo estado da Paraíba, não existindo
para a promovente direito à majoração de tal verba, uma vez que
a  conduta  do  ente  federado  encontra  limites  no  princípio  da
legalidade,  devendo,  por  isso,  ater-se  aos  valores  previstos  na
legislação  em  vigor  pertinente  ao  tema.  (¿)  em  atenção  ao
princípio  da  legalidade  que  rege  a  administração  pública,  o
adicional  por  exercício  de  atividade  insalubre  depende  de
previsão  na  Lei  local.  Estando  o  valor  da  gratificação  de
insalubridade disciplinada na Lei n. º 7.376/2003, outro não pode
ser  o  quantum  devido  a  quem  exerce  suas  atividades  em
condições  que  ensejam  o  seu  pagamento. (tjpb.  Processo
20020100210851001,  Rel.  Des.  José  ricardo  porto,  1ª  Câmara
Cível,  data  do  julgamento  16/05/  2011).”  (TJPB;  RN 0010668-
57.2010.815.0011;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 20/03/2015)

- Quanto ao adicional noturno, o Estatuto dos Servidores Públicos
do Estado da Paraíba,  no seu art.  77,  assegura aos servidores o
recebimento do adicional pelo trabalho noturno desenvolvido entre
às 22 hs e 5 hs, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).
Ocorre que, no presente caso, malgrado a demandante afirmar que
trabalha  sob o  regime  de  plantão  noturno,  não  demonstrou  tais
argumentações,  deixando de evidenciar  os fatos constitutivos do
seu direito,  ônus que lhe incumbia,  na forma do art.  373, I,  do
NCPC.

- A Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores Civis
Públicos do Estado da Paraíba), aboliu definitivamente o Adicional
por  Tempo  de  Serviço,  restando  seu  pagamento  apenas  aos
servidores  que  já  tinham  adquirido  o  direito  à  sua  percepção.
Contudo, a autora ingressou no serviço público apenas em 2008,
não fazendo jus a mencionada parcela. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Maria Benigna da Costa Gomes,
em face da sentença proferida nos autos da “Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer” proposta

Desembargador José Ricardo Porto
 2



Apelação Cível nº 0001521-93.2017.815.0000

em face do Estado da Paraíba.

Na decisão recorrida (fls. 99/104), o magistrado da 5ª Vara de Guarabira julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exibilidade ficará suspensa em face
da gratuidade judiciária deferida. 

Em suas razões recursais (fls. 106/112), a irresignante alega ter sido admitida em
11/08/2008,  na função de técnica  de enfermagem,  ressaltando possuir  direito  aos  adicionais  de
insalubridade e noturno, tendo em vista o cargo exercido em ambiente insalubre e em regime de
plantão, bem como diante da existência de previsão legal. 

Ademais,  aduz  possuir  direito  à  implantação  dos  quinquênios  que  foram
transformados em VPNI. 

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 114/129. 

Parecer do Ministério Público às fls. 138/151, opinando pelo desprovimento do apelo
interposto.

É o necessário relatório.

VOTO

Em sua súplica, a autora alega ter sido admitida em 11/08/2008, na função de técnica
de enfermagem, alegando possuir direto aos adicionais de insalubridade e noturno, tendo em vista o
cargo exercido em ambiente insalubre e em regime de plantão, bem como considerando a existência
de previsão legal, além da implantação dos quinquênios. 

Com  relação  ao  adicional  de  insalubridade, analisando  os  contracheques  da
promovente, percebo que a mesma já recebe a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)- fls. 16/21.

 Ora, ainda que a Carta Magna não contemple, atualmente, os funcionários públicos
com o disposto no art. 7º, XXIII, que prevê o adicional de insalubridade, não há proibição de que o
ente estatal crie gratificação neste sentido através de legislação específica. 

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,  caput,  da
Constituição Federal), devendo ser reconhecida através de lei local o risco à saúde. Este direito é
declarado,  no âmbito estadual,  pela Lei Complementar  n.º  58/2003, e seu valor  disciplinado na
norma n.º 7.376/2003, a qual prevê, em seu anexo IX, a quantia fixa de R$ 40,00 (quarenta reais)
para o adicional de insalubridade.

Dispõe a Lei Complementar n.º 58/2003, em seus artigos 71 e 73:

Art. 71. – Os servidores que trabalhem, com habitualidade, em locais
insalubres  ou  em  contato  permanente  com  substâncias  tóxicas  ou

Desembargador José Ricardo Porto
 3



Apelação Cível nº 0001521-93.2017.815.0000

radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou
atividades penosas.
Art.  73.  –  Na  concessão  da  gratificação  de  atividades  penosas,  de
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as disposições da
legislação específica.

A Lei n.º 7.376, de 11 de agosto de 2003, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração para o Grupo Operacional Serviços da Saúde, em seu anexo IX, prevê o valor do
adicional de insalubridade, nos seguintes termos:

-O valor da gratificação de insalubridade será de R$ 40,00(quarenta
reais);(destaquei)
-O valor da gratificação de risco de vida será de R$ 100,00(cem reais);
-O valor da gratificação de periculosidade será de R$ 60,00(sessenta
reais). 

Portanto, em atenção ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública,
considerando  que  somente  pode ser  alcançada  a  gratificação  que a  lei  previamente  dispuser,  a
autora apenas possui direito ao pagamento da importância de R$ 40,00 (quarenta reais), como já
vem recebendo, não havendo que se falar em aplicação das normas da CLT ou do Ministério do
Trabalho ao caso. 

Esta Corte de Justiça já se manifestou neste jaez: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO- APELAÇÃO CÍVEL. Ação
ordinária de cobrança.  Servidora pública estadual.  Assistente  social.
Pretensão ao reajuste do adicional de insalubridade. Cálculo calculado
sobre  o  vencimento  básico.  Pagamento  dos  valores  retroativos.
Impossibilidade.  Aplicabilidade  da  Lei  complementar  58/03.
Transformação do adicional em valor nominal. Inexistência de direito
adquirido. Desprovimento. 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. 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.  Se  o  estado-membro,
através da Lei complementar no 58/03, no seu art. 192, estabelece que as
gratificações previstas no art. 57, da mesma norma infraconstitucional,
“serão pagos em seus valores absolutos praticadas no momento de sua
vigência e  somente  serão alteradas  na  forma do artigo  37,  inciso X,
observando-se os dispostos no inciso XIII do mesmo artigo e no art. 169,
§ 1º, incisos I e II da constituição federal”, não há se falar em aumento
do valor no adicional de insalubridade se tal norma não foi alterada.
Inexiste violação ao direito adquirido se a mudança da base de cálculo
do  adicional  de  insalubridade  ocorreu  por  força  de  Lei  específica,
mormente por não haver redução nos vencimentos básico da recorrente.
(TJPB;  APL  0029650-32.2011.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;
DJPB 02/06/2015; Pág. 12)  
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APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  cobrança.  Servidora  pública  estadual.
Bioquímica.  Sentença  que  condenou  o  estado  ao  pagamento  do
adicional de insalubridade em grau médio. Impossibilidade. Existência
de  legislação estadual  regulando o  valor  do  adicional.  Princípio  da
legalidade. Aplicação da Lei complementar estadual n. º 58/2003 e da
Lei ordinária n. º 7.376/2003. Desprovimento do recurso. (¿) percebe-se
que,  nos  contracheques  de  fls.  19/23,  o  pagamento  do  adicional  de
insalubridade,  estipulado  na  Lei  nº  7.376/03,  vem  sendo  pago
corretamente pelo estado da Paraíba, não existindo para a promovente
direito  à  majoração  de  tal  verba,  uma  vez  que  a  conduta  do  ente
federado encontra limites no princípio da legalidade, devendo, por isso,
ater-se aos valores previstos na legislação em vigor pertinente ao tema.
(¿) em atenção ao princípio da legalidade que rege a administração
pública,  o adicional por exercício de atividade insalubre depende de
previsão na Lei local. Estando o valor da gratificação de insalubridade
disciplinada na Lei  n.  º  7.376/2003,  outro  não pode  ser  o quantum
devido a quem exerce suas atividades em condições que ensejam o seu
pagamento. (tjpb. Processo 20020100210851001, Rel. Des. José ricardo
porto, 1ª Câmara Cível, data do julgamento 16/05/ 2011). (TJPB; RN
0010668-57.2010.815.0011; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Leandro dos Santos; DJPB 20/03/2015)

Quanto ao adicional  noturno, o Estatuto  dos Servidores Públicos  do Estado da
Paraíba, no seu art. 77, assegura o recebimento do adicional pelo trabalho noturno desenvolvido
entre às 22 hs e 5 hs, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). 

Entretanto, para tanto, deve o servidor demonstrar que labora nos horários da noite. 

Ocorre que, no presente caso, malgrado a demandante afirmar que trabalha sob o
regime de plantão à noite,  não demonstrou tais argumentações,  deixando de evidenciar os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do NCPC. 

Essa Corte não destoa desse posicionamento: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL. MOTORISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO.
IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO. VERBAS
JÁ  PAGAS.  DOCUMENTAÇÃO  JUNTADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
VERIFICAÇÃO DE DESACERTO NOS VALORES. ÔNUS DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. - Comprovada
a prestação de serviços em período compreendido entre 22 horas de um
dia e 5 horas do seguinte, é devido o adicional noturno, bem como os
seus reflexos quanto às verbas de natureza remuneratória. - Para que
se  comprove  que  os  serviços  extraordinários  não  foram  pagos
adequadamente,  necessária  se  faz  a  demonstração,  através  de
documentos ou mesmo do requerimento de perícia pelo promovente. -
Não se desincumbindo a parte autora de seu ônus, nos termos do art.
373, I, do Código Processual Civil, segundo o qual "o ônus da prova
incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito", é de se
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manter  improcedência  dos  pedidos.  -  Recurso  ao  qual  se  nega
provimento.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002357020148150781,
4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO
DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-07-2017)

No que se refere ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), necessário se
faz,  para a  melhor  compreensão do tema em debate,  uma exposição das sucessivas  legislações
estaduais que trataram da mencionada verba. 

Iniciemos pela Lei Complementar nº 39/85, que previa em seu art. 161 o seguinte: 

“Art.  161  -  O  adicional  por  tempo  de  serviço  será  pago
automaticamente, pelos sete quinquênios em que se desdobra, à razão de
cinco por cento (5%) pelo primeiro; sete por cento (7%) pelo segundo;
nove por cento (9%) pelo terceiro; onze por cento (11%) pelo quarto;
treze por cento (13%) pelo quinto; quinze por cento (15%) pelo sexto; e
dezessete por cento (17%) pelo sétimo, incidentes sobre a retribuição do
beneficiário, não se admitindo a computação de qualquer deles na base-
decálculo dos subsequentes.” 

Em seguida, temos a Lei Complementar nº 50/2003: 

“Art.  2º  -  É  mantido  o  valor  absoluto  dos  adicionais  e  gratificações
percebidos pelos servidores públicos da Administração direta e indireta
do Poder Executivo no mês de março de 2003.”

Conclui-se,  assim,  que o Adicional  por Tempo de Serviço passou a ser pago nos
moldes do que vinha sendo executado no mês de março de 2003, sem qualquer previsão de reajuste.

Ocorre que, referido dispositivo, que estabelecia a norma de caráter excepcional, teve
vigência por período curto de tempo, pois, no mês de dezembro de 2003, entrou em vigor a Lei
Complementar Estadual nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores Civis Públicos do Estado da Paraíba),
que aboliu definitivamente o Adicional por Tempo de Serviço, restando seu pagamento apenas aos
servidores  que  já  tinham  adquirido  o  direito  à  sua  percepção  e  determinou,  ainda,  em  suas
Disposições  Finais  Transitórias,  que  todos  os  acréscimos  incorporados  aos  vencimentos  dos
servidores ficariam congelados pelo seu valor nominal e seriam reajustados anualmente, na forma
estipulada no § 2º do art. 191, abaixo declinado:

 “Art. 191 - Terão direito de obter o benefício previsto no art. 154, §§ 1º,
2º, 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei Complementar nº. 39, de 26 de dezembro de
1985, extinto por esta Lei, apenas os servidores que, na data da entrada
em vigor  desta  Lei,  contarem,  no  mínimo,  mais  de  04  (quatro)  anos
ininterruptos de exercício de cargo em comissão, de função gratificada
ou  de  assessoria  especial,  sendo  o  acréscimo  de  1/4  do  valor  da
gratificação pelo exercício do cargo em comissão, de função gratificada
ou  de  assessoria  especial,  contados  do  quinto  ano até  o  oitavo  ano,
desde  que  ininterruptos.  (...)  §  2º  –  Os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento dos servidores antes da vigência desta Lei continuarão a ser

Desembargador José Ricardo Porto
 6



Apelação Cível nº 0001521-93.2017.815.0000

pagos pelos seus valores nominais a título de vantagem pessoal, sendo
reajustados de acordo com o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.”

Desse  modo,  constata-se  que  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  LC nº  50/2003  foi
tacitamente revogado pelo §2º do art. 191 da LC nº 58/2003, uma vez que a matéria tratada na
norma posterior é contrária àquela disposta na lei anterior, em consonância ao critério temporal
utilizado no caso de conflito aparente de normas e ao art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, que estabelece: 

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue. §1º A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” 

Como se vê, a Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores Civis Públicos
do Estado da Paraíba),  aboliu definitivamente o Adicional  por Tempo de Serviço,  restando seu
pagamento apenas aos servidores que já tinham adquirido o direito à sua percepção. 

Contudo, in casu, a autora ingressou no serviço público em 2008, conforme termo de
posse de fls. 15, não fazendo jus a mencionada parcela. 

Tem mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça tem se consolidado no sentido da inadmissibilidade de direito adquirido a regime jurídico de
remuneração.  Assim  sendo,  tem-se  admitido  a  extinção,  redução  ou  alteração  no  cálculo  das
parcelas que integram a remuneração do servidor público, contanto que seja preservado o total da
remuneração, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

 Veja-se o seguinte julgado do STF: 

Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Direito
Administrativo.  Servidor  Público  Militar  do  Estado  de  Pernambuco.
Gratificação  de  Moradia.  Lei  Estadual  nº  10.426/90.  Incorporação.
Ofensa  a  direito  local.  Violação  reflexa.  Análise  de  fatos  e  provas.
Impossibilidade.  Direito  adquirido  a  regime  jurídico.  Inexistência.
Redução remuneratória.  Não ocorrência. Precedentes.  1. É pacífica a
jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a
regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2.
No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria
necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas
constantes  dos  autos.  Incidência  das  Súmulas  nº  280  e  279/STF.  3.
Agravo  regimental  não  provido.  (ARE  947710  AgR,  Relator(a):  Min.
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016) 

Por tais razões,  DESPROVEJO o Recurso Apelatório,  mantendo a Sentença em
todos seus fundamentos. 

Ademais,  tendo  em  vista  o  desprovimento  do  recurso,  majoro  os  honorários,
arbitrando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos art. art. 85, §11º, do
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NCPC, cuja exibilidade ficará suspensa em face da gratuidade judiciária deferida. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas

Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/02
J/011-R
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