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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE
COBRANÇA -  SERVIDOR  PUBLICO  ESTADUAL -
TÉCNICO  EM  RADIOLOGIA  –  PEDIDO  DE
PAGAMENTO DE PISO SALARIAL E ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO
FEDERAL  –  IMPOSSIBILIDADE  -  LEI  ESTADUAL
ESPECÍFICA  SOBRE  TAIS  VERBAS  -
COMPETÊNCIA  DO  ENTE  PÚBLICO  AO  QUAL
PERTENCE  O  SERVIDOR  –  PRECEDENTES
DESTE  TRIBUNAL  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC - SEGUIMENTO NEGADO.

- Os diplomas legais da esfera federal não se aplicam
aos  servidores  públicos  estaduais,  notadamente
quando existe legislação do respectivo ente público
dispondo sobre a mesma matéria.

- Por ser servidor estadual, o recorrente está sujeita
às disposições da Lei  Estadual  Nº  7.376,  de 2003,
que  instituiu  o  plano  de  cargos,  carreiras  e
remuneração para o grupo operacional dos serviços
de  saúde  do  Estado  da  Paraíba,  citando
expressamente em seu Anexo II o cargo de Técnico
em Radiologia.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por  Juscelino de Araújo
Anízio contra sentença que, nos autos da ação de cobrança por ele ajuizada
em  face  do  Estado  da  Paraíba,  julgou  improcedente  os  pedidos,  sob  o
fundamento de que a Lei Federal nº 7.376/2003 não se aplica aos servidores
públicos estaduais.
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Requer o apelante a reforma integral da sentença, para que os
pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes, nos termos da
Lei Federal na 7.394/85, por ausência de lei específica estadual que regule
sua atividade laboral de Técnico em Radiologia.

Intimado, o recorrido, apresentou contrarrazões, rechaçando a
tese recursal e requerendo a manutenção do decisum.

Nesta instância, o Parquet Estadual absteve-se de opinar sobre
o mérito do apelo.

É o breve relatório. 

DECIDO.

O  apelante,  servidor  público  estadual,  ocupante  do  cargo
efetivo  de  Técnico  em  Radiologia  desde  agosto  de  2008,  pretende  o
pagamento  do  piso salarial  de sua profissão (dois  salários  mínimos)  e  do
adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento) dos
vencimentos, conforme previsão na Lei Federal nº 7.394/85, no Decreto nº
92.790/86 e na Lei Estadual nº 934/53. 

Ao  apreciar  a  questão,  o  juízo  de  a  quo entendeu  pela
improcedência dos pleitos, porquanto a legislação supracitada não pode ser
aplicada aos Técnicos em Radiologia estaduais, que devem ser regidos por
norma específica do ente da Federação ao qual são submetidos. 

A meu ver, o comando judicial não merece retoques, conforme
veremos a seguir.

Em primeiro  lugar,  é  imperioso  reconhecer  que,  de  fato,  os
diplomas  legais  da  esfera  federal  não  se  aplicam aos  servidores  públicos
estaduais, notadamente quando existe legislação do respectivo ente público
ao qual  pertencem dispondo sobre  a mesma matéria,  como se extrai  dos
julgados abaixo:

[…].  Sendo  a  apelante  servidora  pública  estadual,
submetida  ao  regime  estatutário,  sujeita-se  a  legislação
estadual,  razão  pela  qual  não  faz  jus  a  majoração  do
adicional de insalubridade, pleiteada no percentual de 40%
(quarenta por cento), nos moldes do art. 192, da legislação
trabalhista.  A  Constituição  Federal  garantiu  a  todos  os
servidores públicos os direitos elencados no art. 39, § 3º,
esclarecendo-se  que,  apesar  de  não  estar  presente  o
adicional  de  insalubridade,  não  veda  que  legislação
infraconstitucional institua ou mantenha tais vantagens a
seus  servidores,  ficando,  na  verdade,  a  critério  destes.
Tratando-se  de  servidora  pública  estadual,  caberá  a  ao
ente federativo respectivo o estabelecimento de critérios
quanto ao adicional  de insalubridade.  […]. (TJPB;  Ap-RN
0010648-66.2010.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;
DJPB – 11/07/2014)

REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO  TEMPORÁRIO.  GOVERNO  DO  ESTADO.
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PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  ACOLHIMENTO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  HOSPITAL.  PESSOA
JURÍDICA  DESPERSONALIZADA.  ADMISSÃO  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO  DE  SERVIÇO
PRESTADO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA
PROVA  QUE  INCUBE  AO  ESTADO.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. TÉCNICO DE RAIO-X. APLICABILIDADE
DA  LEI  FEDERAL  NO  7.394/85.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  LEI  LOCAL.  PROVA  NÃO
COLACIONADA  AOS  AUTOS.  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  APLlCÁVEIS  A  FAZENDA
PUBLICA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  DE
OFíCIO. […]. O adicional de insalubridade, concedido pelo
Magistrado  a  quo  no  percentual  de  40%  (quarenta  por
cento),  nos  termos  da  Lei  nº  7.394/85  merece  correção,
uma  vez  que  a  Emenda  Constitucional  nº  19/98
condicionou o pagamento de adicional de insalubridade a
servidores públicos à existência de legislação local. Assim,
não  se  aplica  aos  servidores  públicos  estaduais  e
municipais  retrocitada  lei  federal,  que  regulamenta  a
atividade  de  técnico  em  radiologia  tão  somente  da
iniciativa  privada. […].  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00007589120128150251,  2ª  Câmara  cível,
Relator  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho ,  j.  em 20-02-
2014) 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  TÉCNICO EM
RADIOLOGIA.  SERVIDOR  ESTADUAL.  PISO  SALARIAL.
ART.  16  DA  LEI  N.  7.394/85.  NORMA  INAPLICÁVEL  À
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PRECEDENTES.  ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA.
PAGAMENTO  REALIZADO  NO  VALOR  ESTIPULADO.
ACRÉSCIMO  AO  TRABALHO  DO  PERÍODO  NOTURNO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  ART.  333,  I,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  ÔNUS  DO  AUTOR.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. Os técnicos em radiologia estaduais possuem
regime jurídico próprio, assim, é inapropriado aplicar-lhes
o piso salarial da Lei federal n. 7.394/85, máxime quando há
plano de cargos, carreira e remuneração disciplinando seu
vínculo  estatutário  (lei  estadual  n.  7.376/2003).  A  Lei
estadual  n.  7.376/2003  é  clara  e  objetiva  quanto  ao
pagamento de adicional por insalubridade, não havendo o
que se falar em percentual sobre o valor do vencimento, ou
alteração de base de cálculo, mas sim em montante fixo,
podendo  ser  convertido  de  acordo  com  as  mudanças
legislativas. [...].  (TJPB; AC 200.2010.039671-8/001; Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  ReI.  Des.  José  Ricardo  Porto;
DJPB 03/06/2013; Pág. 17)

Como  demonstram  os  precedentes  em  destaque,  a
competência para legislar sobre a remuneração de seus servidores pertence
ao respectivo ente público, nos termos do art. 39 da CF: 

Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua  competência,
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regime  jurídico  único  e  planos  de  carreira  para  os
servidores da administração pública direta, das autarquias
e das fundações públicas. 

Por ser servidor estadual, o recorrente está sujeito, atualmente,
às disposições da Lei Estadual Nº 7.376 de 2003, que instituiu o plano de
cargos, carreiras e remuneração para o  grupo operacional dos serviços de
saúde do Estado da Paraíba,  citando expressamente,  em seu Anexo II,  o
cargo de Técnico em Radiologia, na categoria de profissionais de nível médio.

Dessa  forma,  há  de  se  reconhecer  que  a  remuneração  do
demandante deve se adequar aos valores previstos na lei de regência de sua
carreira,  que  traz  no  seu  Anexo  V  a  tabela  de  vencimentos  (com  as
modificações da Lei nº 8.701/2008) a ser cumprida.

Com  relação  ao  adicional  de  insalubridade,  o  Anexo  IX
estabelece  o  pagamento  da  referida  verba  no  valor  nominal  de  R$  40,00
(quarenta reais). 

Por  tais  razões,  considerando  a  existência  de  normativo
estadual  específico  regulando  as  rubricas  perseguidas  pelo  apelante  e  a
impossibilidade  de  aplicação  de  legislação  federal  ao  caso  em  análise,
torna-se impossível o acolhimento dos pedidos recursais.

Por fim, com relação à aplicação da Lei  estadual nº 934/53,
creio  que  esta  não  está  mais  em  vigor,  em  razão  da  promulgação  do
regramento acima comentado, vigente desde a época em que o recorrente foi
nomeado.

Com  essas  considerações,  lastreado  no  art.  557,  caput,  do
CPC,  bem  como  na  jurisprudência  dominante  deste  Tribunal,  nego
seguimento ao apelo, mantendo incólume o dispositivo da sentença.

P.I.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
                Relator
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