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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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g ° (o^s= Servidor Público. Vencimentos. Adicional de 
jjjjttjg^ Insalubridade. Professores da Faculdade de 
2-o ^ ^ Medicina - Departamento de Doenças Infecciosas 
S £ 5S e Parasitárias. Beneficiários da Lei Complementar 

Estadual n° 432, de 18.12.85, regulamentada pelo 
Dec. Est. n° 25.492, de 14 de julho de 1986 e 
Resolução SRT-37, de 30 de abril de 1987. 
Vantagem concedida deforma geral para todos os 
funcionários e servidores da Administração 
Centralizada e das Autarquias do Estado pelo 
exercício, em caráter permanente, em unidades ou 
atividades consideradas insalubres. Recurso 
provido, para julgar a ação procedente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de APELAÇÃO CÍVEL n° 035.840.5/2-00, da Comarca de SÃO 

PAULO, em que são apelantes SILVINO ALVES DE CARVALHO 

(e outros), sendo apelada USP - UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO: 

ACORDAM, em Oitava Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

por votação unânime, dar provimento ao recurso, para 

julgar a ação procedente. 

SILVINO ALVES DE CARVALHO, VICENTE AMATO 

NETO, VANDA AKICO UEDA FICK DE SOUZA, ANTÔNIO WALTER 
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FERREIRA, CLÁUDIO SÉRGIO PANNUTI, BENEDITO ANSELMO 

PERES, WALKYRIA PEREIRA PINTO, RONALDO CÉSAR BORGES 

GRYSCHEK, MARTA HELOÍSA LOPES, ANTÔNIO CARLOS NICODEMO, 

MARCOS BOÜLOS e ALUISIO AUGUSTO COTRIM SEGURADO, 

professores da Faculdade de Medicina - Departamento de 

Doenças Infecciosas e Parasitárias - ajuizaram ação 

ordinária - proc. 701/95, 1$ Vara da Fazenda Pública da 

Capital - em face da USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

para que esta lhes pague o adicional de insalubridade 

instituído pela Lei Complementar Estadual nQ 432, de 18 

de dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto 

Estadual n° 25.492, de 14 de julho de 1986 e pela 

Resolução SRT-37, de 30 de abril de 1987, do Secretário 

do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Assim, 

porque exercem suas atividades docentes, em caráter 

permanente, na Divisão de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP e o Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo, onde estão em constante e direto contato com 

pacientes infectados, sujeitos, pois, a risco, em grau 

máximo, de contágio por ínfecções e/ou doenças que, 

quando contraídas por contato direto são letais ou 

potencialmente letais (ínfecção pelo HIV/AIDS, vírus da 

Raiva, ínfecção/doenças por Microbactêrias 

(tuberculosis e atípicas) multíresístentes, Meningite, 

leptospiroses, estafilacocos, pseudomonas, pneumococos, 

vírus das hepatites, etc. ) , tal como definido nas 

letras " a " , %%b" , " c " e "d" , item 4.2, da 
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Resolução SRT-37, de 30 de abril de 1987. Têm os 

autores, por conseguinte, direito de receber o 

adicional de insalubridade fixado em seu grau máximo 

(40% sobre o valor correspondente a dois salários 

mínimos), mensalmente, a despeito do que nada recebem. 

Pedem, destarte, seja a Universidade condenada a 

implantar a vantagem em folha de pagamento, condenando-

a também a solver os atrasados desde que passaram a 

exercer as atividades e funções a que hoje se dedicam, 

mais os consectários da sucumbência. 

A r. sentença de fls. 100/105 julgou a ação 

improcedente, fundada na ''ausência de norma 

regulamentadora para aplicação, aos docentes da USP, da 

Lei Complementar n° 432/85, independentemente de 

qualquer discussão sobre a sistemática de fixação de 

seus vencimentos'', exigível na forma do disposto no 

art. 39, §2°, da Constituição Federal. Os autores foram 

condenados nas custas e honorários de advogado fixados 

em 10% do valor da causa atualizado. 

Os autores apelaram. Afirmaram que a r. 

sentença incorreu em erro de fato, ao entender 

inaplicâvel aos autores o benefício instituído pela LC 

432/85 iXpor falta de regulamentação" , quando esta 

existe conforme exposto na inicial e, de outra sorte, 

não ampara a sentença a jurisprudência trazida à 

colação, e menos ainda os ensinamentos de J. Cretella 
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Júnior, estes por se referirem a extensão aos 

servidores públicos de preceitos da legislação do 

trabalho concernentes a atividades penosas, insalubres 

e perigosas, por força de mandamento constitucional, o 

que não é o caso, e o julgado porque versa sobre 

controvérsia em que não se cogitou da regulamentação da 

LC 432/85, à qual o acórdão não se reportou. Mesmo em 

face de eventual omissão do executivo ~ incogitãvel no 

caso - na prática de atos destinados a implementar a 

aplicação da lei, tais como identificação e 

classificação em concreto das atividades de risco ou 

insalubres exercidas no seio da administração estadual, 

' * caberá ao Poder Judiciário aplicar a lei ao caso 

concreto e atribuir o benefício a quem dele faça 

jús... " (fls. 110/115). 

Admitido, o recurso foi respondido pela USP 

propugnando seu improvimento. Sustentou inexistir 

previsão legal para amparar a pretensão dos autores, 

cujos vencimentos estão sujeitos a disciplina especial 

e própria (Dec. 40.867/62) e não foram contemplados 

pela LC 432/85, de modo que não caberia ao Judiciário 

conferir aos autores a vantagem pretendida, pena de 

violar o art. 2° da CF/88 e a autonomia universitária 

assegurada pelo art. 207 da Carta Magna, inclusive 

quanto a traçar a política salarial de seu pessoal 

docente (art. 3Q, do Dec. 29.598, de 2.2.89). Assim, o 

Dec. 25.492/86 não tem aplicação na Universidade porque 
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a esta caberia avaliar e expedir laudo, se fosse o 

caso, para deferir o beneficio em questão. Os autores, 

na verdade, pretendem, pela via oblíqua, um aumento de 

vencimentos mediante a percepção do adicional de 

insalubridade. Refuta a argumentação de 

inaplicabilidade ao caso da lição doutrinária 

mencionada e do acórdão colacionado na r. sentença, 

porquanto ressaltam a necessidade da existência de 

decreto regulamentador para a classe dos docentes 

universitários, sem o qual não hã como deferir direito 

ao benefício pretendido, (fls. 125/137). 

Ê o relatório. 

Os apelantes têm razão. 

Professores da Universidade, exercem suas 

atividades na Faculdade de Medicina, tendo por local de 

trabalho a Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas 

e Parasitárias do Hospital das Clínicas e Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo. Nesses 

estabelecimentos, ficam sujeitos, em grau máximo, a 

risco de contágio por infecções e/ou doenças letais ou 

potencialmente letais, como mencionado na inicial. A 

despeito disso, não recebem e nunca receberam o 

adicional de insalubridade. 
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Esse adicional foi instituído pela Lei 

Complementar Estadual nQ 432/85 (fls. 34/36), cujo 

artiqo 1$ assim dispôs: 

' * Art. 1Q - Aos funcionários públicos e 

servidores civis da Administração Centralizada e das 

Autarquias do Estado, será concedido um adicional de 

insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em 

unidades ou atividades consideradas insalubres" . 

A USP não reconhece tal direito aos seus 

docentes porque, segundo entende, haveria de ela 

própria - por força de sua autonomia - de dispor a 

respeito, Não reconhece, assim, aplicáveis no seu 

âmbito, as normas regulamentadoras do benefício legal 

editadas pelo Executivo Estadual - Dec. n. 25.492, de 

14 de julho de 1986 (fls. 120) e Resolução SRT-37, de 

30,4.87 (fls. 37). 

Trata-se, porém, de entendimento 

insustentável e injurídico. 

O fato de a Universidade gozar de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial (CF, art. 207 e CE, art. 254), 

mas sendo também uma autarquia estadual, não a exime de 

cumprir leis aplicáveis a todos os funcionários e 

servidores públicos estaduais. notadamente leis 
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complementares à Constituição. Nessa ótica, seus 

funcionários e servidores que trabalham, em caráter 

permanente, em unidades ou atividades consideradas 

insalubres, são beneficiários do adicional instituído 

pela mencionada Lei Complementar n. 432/85. 

Ê curial que, se a lei assegura o benefício 

aos seus funcionários e servidores, válida, para sua 

obtenção, também será a respectiva regulamentação. 

Aliás, anote-se que o acórdão colacionado 

pela r. sentença - e trazido aos autos, por inteiro, em 

fls. 122 - reconheceu que os autores daquela ação - tal 

como aqui - ''estão, efetivamente, enquadrados entre os 

beneficiários da Lei Complementar Estadual n. 432, de 

18.12.85, uma vez que integram o quadro de servidores 

civis das autarquias do Estado", (fls. 122)* 

Em suma, é inconcusso o direito reclamado 

pelos autores e seu reconhecimento não importa em 

violação à autonomia da Universidade ou ao princípio da 

repartição das competências (CF, art. 2$), como 

aventado pela apelada. 

E o benefício, no caso, há de ser deferido 

pelo seu grau máximo pois, como afirmaram os autores, 

sem contestação, exercem suas atividades em 

estabelecimentos hospitalares e médicos em constante e 

r 
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direto contato com pacientes infectados, sujeitos a 

risco, em grau máximo, de contágio por infecções e/ou 

doenças que, quando contraídas por contato direto são 

letais ou potencialmente letais (fls. 3), enquadrando-

se na definição regulamentada pela SR-3 7, de 30 de 

abril de 1987, item 4.2, letras a, b, c, d. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso 

dos autores para julgar a ação procedente e, em 

conseqüência, condenar a Universidade de São Paulo a 

pagar-lhes, desde quando passaram a exercer as 

atividades e funções nos estabelecimentos mencionados, 

observada a prescrição qüinqüenal retroativa ao 

ajuizamento da ação, o beneficio do adicional de 

insalubridade instituído pela LC 432/85, pelo seu grau 

máximo (40% sobre dois salários mínimos), incidindo 

correção monetária sobre as parcelas vencidas e desde 

quando devida a obrigação, mais juros de mora de 6% ao 

ano a contar da citação inicial, custas e despesas 

processuais corrigidas desde o desembolso e honorários 

de advogado fixados em 10% do valor da condenação 

apurado em liquidação. Fica a ré, como conseqüência 

necessária, condenada a cumprir obrigação de fazer, 

consistente em apostílar os títulos dos autores para a 

percepção futura do benefício. 
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Participaram do julgamento os Desembarga

dores TOLEDO SILVA (Presidente, sem voto), PAULO 

TRAVAIN e PINHEIRO FRANCO. 

São Paulo, 11 de agosto de 1999. 
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