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.55 Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

^ APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO ng 590.295-5/2-00, da Comarca de 

SÃO PAULO-FAZ PUBLICA, em que é recorrente o JUÍZO "EX 

OFFICIO", sendo apelante UNIVERSIDADE DE SAO PAULO USP sendo 

apelado PAULO CÉSAR COTRIM E OUTROS: 

ACORDAM, em Décima Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, COM 

DETERMINAÇÃO, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ANTÔNIO CELSO AGUILAR CORTEZ (Presidente, sem 

VOto), REINALDO MILUZZI e URBANO RUIZ. 

São Paulo, 10 de março de 2008. 

y~ v-
TERESA RAMOS MARQUES 

Relatora 
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APELANTES. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E OUTRO 
APELADOS PAULO CÉSAR COTRIM (E OUTROS) 
COMARCA SÃO PAULO 

VOTO N° 6091 

EMENTA 
SERVIDOR ESTADUAL - Docentes - USP - Adicional Insalubridade 
- Sentença de procedência - O plenário do Supremo Tribunal Federal 
já firmou que o adicional de insalubi idade, legalmente concedido ao 
servidor estadual, estende-se à administração indireta, abrangendo os 
docentes de universidade estadual - Necessário o laudo administrativo 
de avaliação, em cumprimento a exigência legal - Realizada a perícia 
administrativa por força de decisão judicial o termo inicial do 
pagamento do adicional é a data do ajuizamento da demanda -
Provimento parcial 

RELATÓRIO 

Sentença de procedência, condenando a ré no pagamento do adicional 

de insalubridade. com aplicação do percentual em grau máximo, 

retroativamente à data em que cada um passou a exercer as funções nos locais 

indicados na inicial, ressalvada a prescrição qüinqüenal, correção monetária 

pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data em que se tornou 

devido e juros legais de 6% ao ano, incidentes da citação, fixados os honorários 

em 10% do valor da condenação. 

Apela a vencida, alegando que o Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina é entidade autárquica do Governo do Estado, vinculado à Secretaria 
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de Estado da Saúde para fins administrativos e associado à Universidade para 

fins de ensino, pesquisa e assistência médico-hospitalar à comunidade, ou seja, 

são pessoas jurídicas distintas. Logo. não se pode falar em ausência de 

impugnação da alegação de atividade laborai em local insalubre, tendo havido 

cerceamento de defesa, uma vez que não há provas hábeis a justificar a 

existência ou não de agentes insalubres no local de trabalho dos autores, ônus 

que lhes cabia por força do art 333, inciso I, do Código de Processo Civil A 

concessão da vantagem depende de laudo pericial, conforme Lei Complementar 

n° 835/97 Supondo ser responsável pelas atividades desenvolvidas pelos 

autores em outra instituição, necessário salientar que os senadores docentes são 

servidores públicos com vínculo diferenciado dos não docentes, eis que 

titulares de regime próprio de promoção, acesso e trabalho bem como de 

sistema remuneratóno especial, que é regulado pelo Decreto Estadual n° 

40 687/62 Os vencimentos são pagos de acordo com o regime de trabalho 

(RTP. RTC ou RDÍDP) a eles acrescendo-se apenas a gratificação de mérito 

Legislação alguma posterior, contemplou adicionais de qualquer porte, mesmo 

o de insalubndade, pois. em termos de remuneração e compensação monetária 

pelo desempenho das atividades insalubres ou perigosas (em muitos casos 

ínsita à atividade docente), tais vantagens já estão abrangidas no sistema de 

remuneração próprio da carreira docente. O Judiciário não pode conceder 

vantagens não previstas em lei sob pena de ofensa ao art 2o da Constituição 

Federa] A Lei Complementar Estadual 432/85 não contemplou os docentes, e 

o Decreto n° 11.553/78, ao estender-lhes vantagens previstas na Lei 

Complementar n° 180/78. silenciou quanto ao adicional insalubridade Com 

base na autonomia didático-científica. administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial que lhe assegura o art.207 da Constituição Federal, disciplina os 

vencimentos de seus docentes através da Resolução CRU ESP n° 141/96. que 

não contempla o adicional de insalubridade. repita-se, em razão do sistema 

próprio e abrangente da remuneração docente A Lei Complementar n 432/85 e 

As 
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o Decreto n° 25.492/86 aplicam-se aos servidores da administração direta e das 

autarquias de regime comum, não alcançando os docentes das universidades, 

autarquias de regime especial com legislação própria O adicional de 

msalubndade só é devido após a elaboração do laudo pericial (art 3o da Lei 

Complementar n 432/85. com redação dada pela Lei Complementar n 835/97) 

Mantida a procedência, deve ser reconhecida a prescrição qüinqüenal (art Io do 

Decreto 20 910/32) 

Contra-arrazoando, salientam os autores que o exercício de atividade 

em local insalubre não é negado pela ré. Mesmo quando instada a especificar 

provas, não manifestou interesse, ao passo que poderia ter requerido a prova 

pericial para suprir o laudo, cuja necessidade alega apenas em grau de recurso. 

Prejudicada, assim, a alegação de que deixaram de providenciar o laudo 

exigido pela Lei Complementar 835/97, providência prevista apenas no âmbito 

administrativo Os fatos são incontroversos e a matéria decidida é 

exclusivamente de direito, não se podendo falar em cerceamento de defesa A 

Lei Complementai n° 432/85, que instituiu o adicionai de msalubndade. aplica-

se a todos os funcionários e servidores estaduais Mesmo que a Constituição 

Federal assegure às universidades autonomia didática, científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, estão suieitas às leis de caráter geral. O 

adicional de insalubridade foi instituído em 1985, logo, não poderia ter sido 

incorporado aos seus vencimentos pelo Decreto Estadual n° 40.687/62. 

legislação anterior. Decretos e resoluções não podem sobrepor-se à lei. 

mormente lei complementar à Constituição. Em caso análogo, a Oitava Câmara 

de Direito Público deste Tribunal de Justiça reconheceu o direito ora pleiteado, 

julgado mantido pelo Supremo Tribunal Federal 

FUNDAMENTOS 

1. Os autores são docentes da Universidade de São Paulo e, conforme 

narram na inicial, têm como local de trabalho permanente o Departamento de 
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Moléstias Infecciosas e Parasitárias, o Instituto de Medicina Tropical, o 

Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica, o Laboratório de 

Deimatopatologia do Departamento e Divisão de Dermatologia e o 

Departamento de Patologia, ambientes insalubres no grau máximo, e não 

percebem o respectivo adicional. 

Na contestação a Universidade deduziu os mesmo argumentos da 

apelação (no recurso acrescentou apenas a necessidade do laudo pericial - Lei 

Complementar n° 835/97). 

Não foram produzidas provas, pois as partes não manifestaram 

interesse 

2. Irrelevante que se tratem de pessoas jurídicas distintas, uma vez que 

também participantes da administração indireta 

Em demanda do mesmo adicional, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal o seguinte. 

"EMENTA AUTARQUIA ESTADUAL UNIVERSITÁRIA SERVIDORES 
PÚBLICOS EXTENSÃO DE VANTAGEM GENERICAMENTE CONCEDIDA 
ALEGADA OFENSA AO ART 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O fato de 
gozarem as universidades da autonomia que lhes é constitucionalmente 
garantida não retira das autarquias dedicadas a esse mister a qualidade de 
integrantes da administração indireta, nem afasta, em conseqüência, a 
aplicação, a seus servidores, do regime jurídico comum a todo o 
funcionalismo, inclusive as regras remuner ator ias Recurso não conhecido 
(RE 331285/SP. relatado pelo Ministro ILMAR GALVÃO. publicado em 
2 5 03) 

Também em relação a outra vantagem, o Supremo Tribunal Federal 

manteve o mesmo entendimento, a saber. 

"7 Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal 
de Justiça local que julgou procedente o pedido dos recorridos, servidores 
ativos e inativos da Universidade de São Paulo, de incluir nos seus 
vencimentos e proventos a chamada Gratificação Executiva, concedida aos 
servidores do Estado e de suas autarquias 2 A Universidade de São Paulo 
sustenta, em síntese, que, nos termos do art 207 da Constituição Federal, 
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possui autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial por isso 
seus servidores têm carreira própria, com normas e regime remuneratorio 
diferentes daqueles a que estão sujeitos os integrantes dos demais entes da 
administração direta e indireta Conclui, assim, que a citada gratificação não 
pode ser estendida automaticamente aos recorridos 3 Esta Suprema Corte, 
entretanto, tem dado à autonomia universitária um alcance menor que o 
defendido no presente recurso extraordinário, mas ele "não é irrestrito, mesmo 
porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as 
universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas 
na Constituição, como as que regem o orçamento (art 165, § 5o, I), a despesa 
com pessoal (art 169). a submissão dos seus servidores ao regime jurídico 
único (art 39), bem como as que tratam do controle e da fiscalização" (ADI 
1 599, rei Min Maurício Corrêa, DJ de 18 05 2001 Especificamente quanto 
ao caso dos autos, a Primeira Turma desta Corte, ao julgar o RE 331 285, rei 
Min limar Galvão, DJ de 02 05 2003, já se pronunciou no sentido de que "o 
fato de gozarem as universidades da autonomia que lhes é constitucionalmenie 
garantida não retira das autarquias dedicadas a esse mister a qualidade de 
integrantes da administração indireta, nem afasta, em conseqüência, a 
aplicação, a seu servidores, do regime jurídico comum a todo o funcionalismo, 
inclusive as regras remuneratórias" 4 Não há. ainda, que se falar em 
contranedade à Súmula STF n° 339 ou ofensa ao art 169 da Constituição 
Federal, pois, segundo ficou assentado na instância de origem, a Lei 
Complementar estadual 797/95. expressamente, garantiu ao recorrido o 
pagamento da gratificação ora em debate 5 Diante do exposto, nego 
seguimento ao recurso extraordinário (art 557, caput, do CPC) " (Decisão 
monocrática proferida no RE 452723/SP, relatado pela Ministra ELLEN 
GRACIE, publicada em 28 11 05) 

Tais julgados |á repudiaram o argumento de que se tratam de servidores 

sujeitos a sistema remuneratorio especial Apesar de terem sua disciplina 

própria no Decreto Estadual 40.687/62, ficam ainda sujeitos às normas do 

regime comum do funcionalismo em geral, inclusive no tocante às vantagens 

remuneratórias. 

O Judiciário não está concedendo vantagem não prevista em lei. 

violando o art 2o da Constituição Federal, porque há lei estadual disciplinando 

o adicional de insalubridade para os servidores em geral (Leis Complementares 

432/85 e 835/97). <Ay 
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A Lei Complementar Estadual 432/85 nem precisava contemplar 

expressamente os docentes da Universidade, porque atinge todos os servidores 

estaduais que exercem função insalubre e o Decieto n° 11.553/78 silenciou 

quanto ao adicional insalubridade, ao estender aos docentes as vantagens 

previstas na Lei Complementar n° 180/78. porque ainda não instituído tal 

benefício remuneratóno na ocasião. 

E notório, pela natureza dos locais de trabalho indicados na inicial e 

pela ausência de controvérsia a respeito na contestação, que os autores exercem 

atividades em locais insalubres 

Daí a desnecessidade de prova pericial pelos apelados, para 

cumprimento do ônus previsto no art 333. inciso I, do Cód. de Proc Civil Por 

sinal, somente nas razões de apelação lembrou-se a ré de argumentar a respeito 

de necessidade de perícia no presente processo Não pode assim alegar agora 

cerceamento de defesa, efetivamente inexistente 

3. Mas o laudo administrativo é realmente obrigatório, inclusive para a 

fixação do grau de insalubridade da atividade de cada autor, impondo-se ainda 

a sua realização, uma vez que a legislação que confere a vantagem aos 

servidores estaduais deve ser observada. 

Somente o termo inicial já não pode se fixado, conforme determinado 

na Lei Complementar 835/97. a partir da homologação do laudo administrativo 

E certo que esse Tribunal de Justiça, por sua Décima Câmara de Direito 

Público, acabou pacificando o entendimento de que é legítimo o pagamento do 

adicional de insalubridade apenas a partir da homologação do laudo, tal como 

previsto na Lei Complementar Estadual 835/97 de 4-11-1997. 

Aderi a tal entendimento, embora com ressalva do meu posicionamento 

anterior, porque a Constituição Federal já não garante mais os adicionais de 

periculosidade e de insalubridade para o servidor público, ficando sua 

Ás 
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concessão e pagamento ao exclusivo alvitre do legislador estatutário, 

legitimando-se assim a legislação estadual 

No entanto, no caso presente, os autores não foram submetidos à perícia 

administrativa por determinação da própria Administração, como os demais 

servidores estaduais, e somente o serão por força de decisão judicial. 

Daí porque fixo na data do ajuizamento da presente demanda o termo 

inicial do pagamento do adicional, que vier a ser graduado no laudo, com 

avaliação da insalubridade da atividade de cada um. 

Destarte, pelo meu voto. dou provimento parcial aos recursos para 

determinar a avaliação da insalubridade na atividade de cada autor, mediante a 

realização do laudo previsto na Lei Complementar Estadual 432/85. e para 

fixar o termo inicial de pagamento do adicional na data do ajuizamento da 

presente demanda, mantidos os ônus da sucumbencia, tal como estipulados na 

sentença. 

TERESA RAMOS MARQUE! 

RELATORA y 
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