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CONCLUSÃO
Aos 03 dias do mês de Agosto de 2012, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Johnny Gustavo Clemes. 
Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Processo: 0003849-51.2011.8.22.0601
Classe: Procedimento Sumário(Juizado Faz.Pública )
Requerente: Sandra da Costa Martins
Requerido: Fazenda Publica do Estado de Rondonia

Vistos etc...

A parte requerente narra que é policial civil e esteve lotada na delegacia de polícia 

de Guajará Mirim desde maio de 2005. Alega que nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 

2009 foram realizadas seguidas perícias que tiveram como conclusão a existência de 

insalubridade no grau máximo (40%). Afirma que a parte requerida passou a pagar o 

adicional de insalubridade a partir de 2008, calculando a alíquota de 40% sobre o valor do 

salário mínimo. Complementa que em decorrência de lei de outubro de 2009 o valor passou 

a ser calculado com a alíquota de 30% sobre o valor de R$ 500,00, permanecendo esta 

última fórmula até a presente data. Construiu a tese jurídica de que tem direito a percepção 

do adicional de insalubridade com alíquota de 40% sobre o valor do vencimento básico. 

Sustenta que as leis n° 1.067 e n° 1.068 de 2002 não se aplicam ao caso, sendo a lei 

complementar n° 68/92 o marco legal aplicável. Reclama que nenhuma lei pode reduzir o 

total dos vencimentos de servidor, bem como não pode valer-se do salário mínimo como 

fator de correção, no entanto, afirma que as leis atacadas incidiram nesse erro. Também 

ataca a lei n° 2.165/2009 que reduziu a alíquota máxima da insalubridade para 30% por 

entender que gera redução de vencimentos. Também defende a ideia de que é 

desnecessária a realização de prova para aferição da insalubridade, pois essa é 

reconhecida pelo Estado. Outra sustentação da parte requerente é de ter direito ao 

reconhecimento de adicional de periculosidade. Faz pedido para implantação do adicional 

de insalubridade de 40% sobre o vencimento do servidor e sucessivamente adicional de 

periculosidade de 30% sobre o vencimento em substituição da insalubridade ou pagamento 

de adicional de insalubridade ou periculosidade em 40% sobre o salários mínimo. Requer a 

condenação da parte requerida a pagar a diferença do período retroativo relativamente aos 

adicionais de insalubridade e ou periculosidade. Com a inicial apresentou diversos 

documentos.
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A parte requerida defende-se com preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 

Sustenta que a estrutura remuneratória da polícia civil é regida pela lei n° 1.041/2002 e esta 

não prevê o pagamento dessa verba, de modo que pelo princípio da legalidade o Estado 

fica impedido de fazer essa deferência. Apresenta julgados com entendimento de que a 

função do policial já é perigosa por si, de modo que sua estrutura remuneratória já é 

estabelecida visando compensar as situações em que o policial corre risco. Apresenta 

argumentação no sentido do que é necessário provar para considerar-se o ambiente 

insalubre. Impugna os laudos apresentados pela parte requerente, reclamando que são 

iguais entre si. Sugere que o cálculo do adicional de insalubridade deve ocorrer sobre o 

salário mínimo. Sustenta que com a alteração da base de cálculo ocorre redução da 

estrutura remuneratória. Por derradeiro, fundamenta que a periculosidade é devida 

conforme sustentação do perito, esclarecendo as condutas do policial lhe gera risco de vida. 

Requereu a improcedência do pedido.

DECIDO.

Cuida a espécie de ação com pedidos de natureza condenatória.

Foram invocadas as seguintes leis sobre as quais passarei a deliberar como forma 

de compor o ordenamento jurídico para efeito de responder qual a aplicação ao caso 

concreto: 68/92, 1.041/2002, 1.067/2002, 1.068/2002, 413/2007 e 2.165/2008.

Prescrição

A prescrição das pretensões contra o Estado ocorre com cinco anos.

A parte requerente deseja o reconhecimento do direito de receber verbas de 

adicional de insalubridade ou periculosidade desde o ano de 2006.

A citação válida interrompe a prescrição (CPC 219) e segundo fls. 133 v° aconteceu 

nos autos em 06.06.2011, portanto, a prescrição atinge os meses anteriores a junho de 

2006.
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Primeiras considerações

Inicialmente registro que o TJRO já pacificou o entendimento de que o ato normativo 

n° 68/92, embora classificado como lei complementar não tem essa natureza, devendo ser 

concebido como lei ordinária estadual (MS n. 200.000.2007.006029-0 no Tribunal Pleno e 

Apelação 100.001.2003.020684-6 na Câmara Especial).

A fim de facilitar reflexões que se farão adiante passo a relacionar observações 

preliminares de grande relevância sobre os atos normativos invocados:

Identificação 

numérica

Objeto essencial de disposição do ato normativo

68/92 Institui as regras gerais do regime jurídico dos servidores 

públicos do Estado de Rondônia

1.041/2002 Dispõe sobre a remuneração dos integrantes da polícia civil do 

Estado de Rondônia

1.067/2002 Institui plano de carreira, cargos e salários dos servidores da 

secretaria de saúde

1.068/2002 Altera a estrutura remuneratória de diversos grupos 

ocupacionais, exceto a polícia civil

413/2007 Regulamenta a estrutura remuneratória da carreira dos agentes 

penitenciários

2.165/2009 Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade, de 

periculosidade e de atividade penosa aos servidores públicos da 

administração direta, das autarquias e das fundações públicas 

do Estado de Rondônia

Em consonância com o princípio da legalidade que rege a administração pública e 

entendimento pacificado (AI 804586 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 27/03/2012 e AI 794573 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, julgado em 19/10/2010) e sumulado (n° 339) no STF de que o Poder 

Judiciário não pode atuar como legislador positivo ao conceder benefícios salariais por 
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isonomia, fica sem aplicação ao caso concreto os dispositivos da lei n° 1.067/2002 porque 

trata especificamente de direitos dos integrantes do quadro da secretaria de saúde e a parte 

autora pertence a quadro distinto. O mesmo acontece com a lei complementar n° 413/2007 

porque seus dispositivos foram criados especificamente para o grupo dos agentes 

penitenciários que não se confunde com o da polícia civil.

No texto da lei n° 1.041/2002 não consta qualquer especificação sobre fórmula para 

a insalubridade ou periculosidade, portanto, é outro ato normativo que não tem qualquer 

repercussão sobre o caso apresentado.

Ilógica e irrazoável a alegação que sustente a ideia de que a falta de previsão na lei 

da estrutura remuneratória da polícia civil (n° 1.041/2002) tem como reflexo a falta de direito 

a insalubridade e ou periculosidade, pois na ausência de disposição específica para a incidir 

a previsão geral contida no estatuto dos servidores públicos (lei complementar n° 68/92), 

esta sim com disposições sobre o sistema para pagamento dos adicionais em comento 

(arts. 86, II e 88).

“Art. 86 - Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos 

servidores os seguintes adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

II - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

Art. 88 - Os servidores que trabalharem, habitualmente, em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 

fazem jus a um adicional nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por 

cento) e 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos 

da Lei.

§ 1º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 

deverá optar por um deles.

§ 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com eliminação 

das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.”

Pois bem! Se tratarmos o caso tendo por base a sequência temporal dos atos 

normativos, teremos que a partir de 2002 os servidores da polícia civil tinham direito ao 
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adicional de insalubridade de 10% (pequeno grau), 20% (médio grau) e 40% (elevado grau) 

que deveriam ser calculados sobre o vencimento básico.

Mas essa situação jurídica perdura até os dias atuais ou mudou em algum momento 

da história passada?

A Lei n° 1.068/2002 efetivamente foi editada para fazer uma reforma no sistema 

remuneratório de servidores sem atingir o grupo ocupacional dos policiais civis, no entanto, 

vale ressaltar que nenhuma referência fez à proporção dos níveis de insalubridade ou 

periculosidade, bem como sobre que base seriam calculados, portanto, ainda que o 

entendimento seja o de aplicá-la aos policiais civis até o advento dessa lei nada foi 

modificado no sistema anterior que era o da lei complementar n° 68/92.

Somente em 2009 veio a ser editada a Lei n° 2.165, esta sim dispondo sobre o 

sistema para pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade para os 

servidores públicos em geral, portanto, englobando também os policiais civis.

“Art. 1º. A concessão do adicional de insalubridade, de periculosidade e de atividade 

penosa aos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das 

fundações públicas do Estado passa a ser aplicada mediante a presente Lei. 

§ 1º. O servidor que habitualmente trabalhe em locais insalubres ou em contato 

permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, ou, 

ainda, que exerça atividade penosa fará jus em cada caso a adicional de 

insalubridade, periculosidade ou a adicional por atividades penosas dos termos, 

condições e limites fixados nesta Lei. “

Dessa vez o legislador cuidou de modificar as regras para cálculo dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade, cada um com um sistema distinto. Para a insalubridade 

alterou apenas o fator para cálculo do adicional de mais elevado grau, reduzindo-o de 40% 

(quarenta por cento) para 30% (trinta por cento), permanecendo os demais com os mesmos 

fatores, ou seja, 10% (dez por cento) para grau baixo e 20% (vinte por cento) para grau 



 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Porto Velho - Juizados Especiais

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 27/09/2012 13:59:13 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: JOHNNY GUSTAVO CLEMES:1011430

Número Verificador: 1601.2011.0062.1357.76140 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 6 de 17

médio. Para a periculosidade o índice é único de 30% (trinta por cento).

“§ 2º. Os adicionais de que trata o caput deste artigo serão fixados nos percentuais e 

nas formas a seguir: 

I  Insalubridade: deverá ser calculada com os seguintes índices: 

a) 10% (dez por cento) grau mínimo;  

b) 20% (vinte por cento) grau médio; e 

c) 30% (trinta por cento) grau máximo; 

II  Periculosidade: deverá ser calculada com o índice de 30% (trinta por cento). 

A base de cálculo do adicional de insalubridade foi alterada, deixando de ser o 

vencimento básico do servidor e tornando-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

atualizável com o mesmo índice que for aplicado aos aumentos que se concederem aos 

servidores (art. 1°, § 3°). Já o adicional de periculosidade teve indicado como base para 

cálculo o vencimento do servidor (art. 1°, § 4°). Manteve-se a regra pela qual o servidor não 

pode cumular os adicionais de insalubridade e periculosidade, mas pode optar por receber o 

que for de sua vontade.

“Art. 1° (...)

§ 3º. A insalubridade terá como base de cálculo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais) tendo como indexador o percentual correspondente ao aumento 

geral do servidor público e/ou outros índice adotado pela Administração Pública; a 

periculosidade e a penosidade terão como base de cálculo o valor correspondente 

ao vencimento básico do servidor público beneficiado. 

§ 4º. O servidor sujeito a mais de uma das condições de trabalho previstas neste 

artigo optará pelo adicional correspondente a uma delas, vedada, sob qualquer 
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hipótese a acumulação. “

Essa nova regulamentação recebeu comando legislativo para vigorar a partir da 

publicação (art. 7°), portanto, inaugurou a incidência das novas regras a partir do mês de 

novembro de 2009 já que a publicação aconteceu no final do mês de outubro daquele ano.

“Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Diante do que se expôs, uma vez provada a condição de insalubridade ou 

periculosidade, é devido ao servidor o adicional a ser calculado da seguinte forma:

Insalubridade

Tempo Fórmula Base legal

1992 até outubro/2009 10%, 20% ou 40% sobre 

o vencimento básico

Arts. 86, II e 88, 

LC n° 68/92

Novembro/2009 até dias 

atuais

10%, 20% ou 30% sobre 

o valor de R$ 500,00

Art. 1°,  § 2°, I, 

Lei n° 2.165/2009

Quando o Supremo Tribunal Federal registrou na Súmula 339 que o Poder Judiciário 

não pode atuar como legislador positivo em caso onde decidiu que não se pode promover a 

concessão de vantagens sob o fundamento da isonomia fixou um claro paradigma de que 

haverá ofensa ao princípio da legalidade e da separação dos Poderes se num julgado o 

magistrado aplicar uma lei pela outra em acolhimento ao anseio de servidores terem o 

mesmo tratamento quando a lei os diferenciar expressa ou implicitamente.

No caso dos autos tem-se que a lei complementar n° 413/2007 é específica para a 

carreira dos agentes penitenciários, não se comunicando aos policiais civis suas 

disposições.

O caminho a ser seguido pelos policiais civis e demais classes que sentem-se 

prejudicados é o da busca de seus representantes a fim de que promovam reforma 
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legislativa contempladora de um sistema único para apuração do adicional de insalubridade.

Feitas essas observações passo a abordar os fundamentos que possuem 

pertinência com os pedidos construídos.

Aferição da insalubridade

Quando o art. 89, da lei complementar n° 68/92 e o art. 8°, § 1°, da lei n° 1.068/2002 

determinam ao Estado que mantenha controle das atividades dos servidores em locais 

considerados insalubres cria regra para que haja análise periódica permanente dos locais 

de trabalho.

“Art. 89 - Haverá controle permanente das atividades dos servidores em operações 

ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Art. 8º O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade, ou penosidade cessa 

com eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.

§ 1º Haverá controle permanente das atividades dos servidores em operações ou 

locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.”

A razão da criação desse sistema foi de adequar a realidade do Estado de Rondônia 

ao que existem em todos os outros lugares do país, onde busca-se monitorar circunstâncias 

de insalubridade não só para efeito de pagar o trabalhador, mas principalmente visando 

criar parâmetros para que essas condições que atentam contra a saúde humana sejam 

combatidas de modo eficaz. Na medida em que zela pela saúde de seu servidor, o Estado 

contribui positivamente para suas finanças, pois com a redução ou eliminação dos níveis de 

insalubridade passa a gastar menos com o pagamento dessa espécie de adicional.

Para a situação em que o Estado não cumpre sua obrigação em manter a aferição 

dos níveis de periculosidade o TJRO já formou posicionamento estabilizado de que o 

servidor não pode ser prejudicado (00018534620108220021, 00018465420108220021).

Administrativo. Servidor. Insalubridade. Previsão legal. Demora da Administração em 
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providenciar a perícia. Direito retroativo do servidor. Prescrição quinquenal.

Previsto o adicional de insalubridade em lei e demorando-se a Administração em 

promover a perícia para a sua apuração, faz o servidor jus à percepção do retroativo, 

a partir da data da vigência da lei, desde que demonstrado o exercício de suas 

atividades no local insalubre e que as verbas postuladas não tenham sido atingidas 

pela prescrição quinquenal. (N. 00018733720108220021, Rel. Des. Gilberto Barbosa 

Batista dos Santos, J. 06/03/2012)

Com isso tem-se aceito os mais diversos meios alternativos de prova da situação de 

insalubridade, em especial quando percebe-se que o servidor não tem condições de arcar 

com o ônus financeiro da realização de uma pericial judicial. Nesse sentido, acolho os 

laudos apresentados pela parte requerente, pois são compostos por texto íntegro e lógico, 

sem distorções que pudessem sinalizar abuso na argumentação para conduzir o leitor a 

conclusão diversa da realidade.

A análise de 2005 chegou a conclusão da insalubridade no grau máximo (fl. 59), 

sendo idênticas conclusões feitas para os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009, registrando 

sempre a constatação de agentes biológicos, químicos e ergonômicos, como geradores de 

risco de transmissão de doenças infecto contagiosas (sangue e secreções de pessoas com 

quem têm contato), e efeitos negativos de diversas substâncias que causam prejuízos à 

saúde, além da expectativa de lesões em virtude da postura em cadeiras e viaturas. A falta 

de equipamentos de proteção e outros próprios para diminuição ou eliminação dessas 

circunstâncias é o que permite a instalação da situação de insalubridade.

Outro fator que influiu na formação da convicção deste magistrado foi um fato 

público e notório, que qualquer pessoa toma conhecimento quando procura qualquer 

instalação da polícia civil: péssimas condições de instalação, com pouca higiene notada 

através de aparelhos de ar condicionado exalando odor desagradável, bens empilhados 

criando como verdadeiros criadouros de mofo e ácaro, entre outras circunstâncias.

Incabível o argumento de inconstitucionalidade da lei n° 2.165/2009 por contrariar 

dispositivo de lei federal, no caso a CLT que estabelece 40% (quarenta por cento) para o 

grau máximo de insalubridade. 
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É que enquanto a lei federal destina-se a iniciativa privada, a lei estadual regula as 

relações de trabalho no setor público para servidores estatutários. Uma vez que o legislador 

constitucional criou sistema atribuindo aos entes competência para regulamentar o regime 

jurídico de seus servidores, então, não há afronta, mas tão somente disposições diferentes 

para setores diferentes. Como há liberdade para que os setores público e privados tenham 

regras completamente distintas inocorre qualquer irregularidade em haver disposições 

diferenciadas entre ambas legislações.

Nesse sentido já houve julgamento de ação de inconstitucionalidade proposta 

perante o TJRO onde indeferiu-se de plano a petição inicial. Portanto, parece clara tal 

interpretação:

“Direta de Inconstitucionalidade nrº 0010320-77.2010.8.22.0000 

Requerente: Federação Unitária dos Trabalhadores No Serviço Público No Estado 

de Rondônia Funspro

Advogado: Antônio Rabelo Pinheiro(OAB/RO 659)

Requerido: Governador do Estado de Rondônia

Requerida: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

Relator:Des. Sansão Saldanha 

(...)

No caso, a pretensão do requerente é manifestamente improcedente. 

É que o dispositivo da lei estadual impugnada não se ajusta ao fator de 

inconstitucionalidade por ele citado - afronta ao parágrafo único do art. 9º da CE. O 

mencionado artigo trata sobre o que o estado pode legislar, dentro daquelas 

matérias em torno das quais tem a iniciativa. 

O Estado pode, obedecido os limites traçados na Constituição Federal, dispor sobre 

regime jurídico de seus servidores. 

As normas inerentes ao servidor público são de caráter especial, já que dizem 

respeito apenas àquela parte dos recursos humanos que pertencem ao quadro do 

serviço público e se sujeitam ao estatuto publico. Essas normas referidas não são de 

caráter geral, como quer fazer entender o requerente. 
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A Lei Estadual n. 2.165, de 28/10/2009, cujos dispositivos estão sendo impugnados, 

trata do regime jurídico dos servidores públicos, matéria a respeito da qual o Estado 

é livre para legislar - adicional de insalubridade, periculosidade e atividade penosa. É 

a legislação do estado que vai dizer quando ocorre as hipóteses de se acrescer à 

remuneração do servidor esses adicionais. 

A Constituição Federal prevê essa faculdade de legislar supletivamente a respeito de 

questões de caráter geral da união. Mas, no presente caso, as questões referentes 

ao regime jurídico dos servidores não são de aparência geral com relação aos 

trabalhadores do país - o Estado brasileiro. 

O que acontece é que o requerente faz uma comparação da norma do regime 

jurídico do servidor público - o Estatuto - com a norma que rege a relação jurídica do 

trabalhador do setor privado - a CLT. 

Ou seja, compara normas de natureza jurídica distintas. De forma que essa questão 

discutida na presente ação poderia até ser injusta, mas não inconstitucional. 

Tanto é que o art. 39, § 3º, da CF, ao dispor a respeito da remuneração dos 

servidores públicos, exclui alguns direitos que são pertinentes ao trabalhador em 

geral (aqueles previstos no art. 7º da CF e regulamentado na CLT). 

Portanto, pode o Estado legislar livremente sobre a matéria. O parágrafo único do 

art.9º da Constituição Estadual não se ajusta ao caso. Não há inconstitucionalidade 

material, tampouco formal. 

Sendo assim, INDEFIRO a inicial por ser manifestamente improcedente, nos termos 

do art. 4º da Lei n. 9.868/99.

A conclusão é da ocorrência de insalubridade em grau máximo desde 2006 até os 

dias atuais.

Relação da parte requerente com o local gerador de insalubridade

A parte requerente apresenta cópia da portaria que a lotou nos quadros da polícia 

civil, no município de Guajará Mirim (fl. 34) e com isso convenço-me do fato de efetivamente 

ser servidora pública exercendo suas funções na delegacia de polícia daquele município no 

período de setembro de 2005 até os dias atuais.
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O Estado tem o domínio das informações sobre a vida funcional da parte requerente, 

portanto, poderia construir prova no sentido de demonstrar que ela não esteve sempre 

desempenhando suas funções na delegacia de Ariquemes. Tal omissão implica no 

acolhimento da alegação da parte requerente.

Redução de vencimentos

A parte requerente fez argumentação e colacionou julgados sobre não ser 

admissível a redução de vencimentos, no entanto, deixou de apresentar demonstração 

aritimética dessa ocorrência, bem como subsidiá-la com a indicação das provas que 

acompanharam sua inicial (fichas financeiras).

Em uma breve análise das fichas financeiras da parte requerente foi possível 

constatar que não houve redução dos vencimentos, ou seja, do valor final que o servidor 

recebe após a soma de todos os elementos que se acrescem ao vencimento básico.

O STF já entendeu que a garantia de irredutibilidade é relativa ao valor global que 

recebe o servidor e não de cada elemento da remuneração.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE “RAIO-X”. REDUÇÃO (LEI 7.923/1989). DIREITO 
ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
firme no sentido da legalidade da redução perpetrada pela Lei 7.923/1989. Tal 
entendimento se justifica porque o novo percentual alusivo à gratificação, embora 
menor, passou a incidir sobre um salário-base maior, ocasionando até mesmo um 
aumento no valor total da remuneração. Logo, em se tratando de regime jurídico 
de servidor, não se pode falar em ofensa a direito adquirido, se não houve 
redução no valor nominal dos vencimentos, tomados em sua integralidade. 2. 
Agravo regimental desprovido.
(STF - RE 496051 AgR, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado 
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-
03-2012 RSJADV abr., 2012, p. 47-48) DESTAQUEI

Periculosidade

Por ser policial civil a parte requerente entende que tem direito a percepção de 

adicional de periculosidade. Em sua petição inicial nada mais acrescentou como sento o 
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fato gerador de tal direito.

No laudo pericial a periculosidade é aliada a existência de líquidos inflamáveis em 

volume superior a 200 l (duzentos litros) e explosivos (fl. 55) depositados na delegacia de 

polícia civil inspecionada. O perito também afirma que a periculosidade é definida pelo 

volume armazenado, ponto de fugor inferior a 70°C (setenta graus Celsius). Relata que 

dependendo da área de depósito ser interna ou externa a área de risco será diferente.

No mesmo laudo (fls. 59 dos autos), o perito conclui que os servidores lotados 

naquela delegacia de polícia civil fazem jus ao adicional de periculosidade, mas não 

esclarece se os líquidos inflamáveis e explosivos estão armazenados no interior da 

delegacia de polícia, a que distância ficam do local por onde a parte circula, que materiais 

foram os constatados e as condições de armazenamento deles.

Desta feita, não há como reconhecer nesse momento a existência de circunstância 

que justifique pagamento de adicional de periculosidade.

Por amor ao argumento registro que o simples fato de ser policial e, como tal, 

sempre estar correndo risco de vida em virtude da possibilidade de confrontos armados ou 

outros com tal potencial não é fato gerador do adicional de periculosidade, pois essa 

circunstância é inerente ao trabalho de todo policial civil, de modo que, nos moldes do 

sistema jurídico, o pagamento está inserido na remuneração.

Cabe nesse ponto colacionar o ensinamento de CARVALHO FILHO sobre o 

vencimento (Manual de Direito Administrativo, 25° Ed., Atlas, 2012, pg. 729):

“O substrato fático do vencimento é, como regra, o exercício das funções relativas 

ao cargo, embora haja situações especiais em que o servidor faz jus à remuneração 

sem exercer funções (férias, licenças para tratamento de saúde etc).”

Ao tratar das vantagens pecuniárias o mesmo doutrinador esclarece que (op. Cit, pg. 

732) “o fator mais importante é o que leva em conta que as vantagens pecuniárias 

pressupõem sempre a ocorrência de um suporte fático específico para gerar o direito a sua 
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percepção”.

Exemplo de que o próprio legislador comete equívocos quanto ao pensamento de 

que a periculosidade natural da atividade dos policiais deve servir para que recebam 

adicional está no trecho abaixo colacionado de publicação feita na imprensa 

(http://www.rondoniaovivo.com/noticias/adicional-de-insalubridade-e-periculosidade-para-

policiais-e-bombeiros-militares/79988:

“Ao apresentar a proposta na ALE, o deputado Hermínio Coelho também se referiu 

novamente a questão salarial, destaca ele: “sabemos que os integrantes da Polícia 

Militar e Bombeiro Militar de Rondônia não são bem remunerados como deveriam. 

Além dessa questão primordial, os integrantes da Policia Militar e Bombeiro Militar de 

Rondônia, exercem atividade de alto risco, por ser atividade perigosa e insalubre, 

pois, também atinge a saúde física, mental e psicológica desses servidores que no 

dia a dia enfrentam questões de segurança pública em defesa da população de 

nosso Estado, o que torna essa atividade perigosa”.”

Os policiais merecem ser bem remunerados em virtude dos riscos inerentes ao 

exercício da profissão, porém, isso deve ser objeto de uma adequada retribuição no 

vencimento que é o elemento salarial identificador da remuneração pelo trabalho 

desenvolvido cotidianamente.

Eventual discussão sobre o salário merecer elevação em virtude dessa espécie de 

risco que o policial está permanentemente exposto é de caráter sócio-político e deve ser 

tratada a nível legislativo, pois a alteração do valor da remuneração dos servidores públicos 

depende de lei que a implemente.

O adicional servirá para remunerar uma circunstância especial, tal como um grupo 

especial que esteja exposto a risco além da normalidade em relação aos demais policiais ou 

se no local de trabalho tem contato ou proximidade com substâncias perigosas, como é o 

caso dos combustíveis.

Certamente por essa razão existe em trâmite no Congresso Nacional projeto de lei 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/adicional-de-insalubridade-e-periculosidade-para-policiais-e-bombeiros-militares/79988
http://www.rondoniaovivo.com/noticias/adicional-de-insalubridade-e-periculosidade-para-policiais-e-bombeiros-militares/79988
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que visa estabelecer tal espécie de regras, tal como pode ser constatado de trecho extraído 

da impressa (http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURANCA/198718-

TRABALHO-APROVA-ADICIONAL-DE-PERICULOSIDADE-PARA-PMS-E-

BOMBEIROS.html):

“A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou nesta quarta-

feira o Projeto de Lei 6307/09, do deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que cria 

adicional de periculosidade de 30% sobre a remuneração para policiais e bombeiros 

militares dos estados e do Distrito Federal. 

Conforme a proposta, terá direito ao benefício o militar que comandar ou exercer, 

durante pelo menos 25% de sua jornada de trabalho, funções consideradas 

perigosas, como patrulhamento ostensivo, transporte de presos e combate a 

incêndio, entre outras.”

Cálculo do adicional com base no valor do salário mínimo

Em relação a esse pedido alternativo há impedimento em virtude do precedente 

representado na Súmula Vinculante 4.

“SALVO NOS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO, O SALÁRIO MÍNIMO NÃO 

PODE SER USADO COMO INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM 

DE SERVIDOR PÚBLICO OU DE EMPREGADO, NEM SER SUBSTITUÍDO POR 

DECISÃO JUDICIAL.”

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido que SANDRA DA 

COSTA MARTINS fez na AÇÃO que promoveu em face do ESTADO DE RONDÔNIA para:

1) declarar que o valor do adicional de insalubridade a ser pago à parte requerente no 

período de julho de 2006 a outubro de 2009, é devido em valor correspondente a 40% 

(quarenta por cento) de seu vencimento básico;

3) por consequência do item 2, condenar a parte requerida a pagar em favor da parte 

requerente eventual saldo dos valores dos adicionais de insalubridade, no período de julho 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURANCA/198718-TRABALHO-APROVA-ADICIONAL-DE-PERICULOSIDADE-PARA-PMS-E-BOMBEIROS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURANCA/198718-TRABALHO-APROVA-ADICIONAL-DE-PERICULOSIDADE-PARA-PMS-E-BOMBEIROS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURANCA/198718-TRABALHO-APROVA-ADICIONAL-DE-PERICULOSIDADE-PARA-PMS-E-BOMBEIROS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/144776-PROJETO-CRIA-ADICIONAL-PARA-BOMBEIRO-E-POLICIAL-MILITAR.html
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de 2006 a outubro de 2009, em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) de seu 

vencimento básico; valores esses, que serão apurados por comparação do que demonstrar 

com fichas financeiras ter recebido a menor (ou não recebido), considerando-se a fórmula 

de cálculo ora apresentada neste item. Deverá ser abatido no cálculo os valores pagos no 

período a título de adicional de insalubridade e diferença de adicional de insalubridade que 

eventualmente tenham sido pagos, o que será possível verificar com a futura juntada dos 

contrachques da parte requerente;

4) declarar que o valor do adicional de insalubridade a ser pago à parte requerente a partir 

de novembro de 2009 do adicional nos termos desta sentença é no grau máximo, ou seja, 

de 30% (trinta por cento) que deverá ser calculado sobre o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até que haja alteração na lei ou implementação de regulamento administrativo com 

novos valores;

5) condenar a parte requerida a pagar em favor da parte requerente os valores dos 

adicionais de insalubridade, do período de novembro de 2009 até a implantação do 

benefício, com aplicação da fórmula descrita no item 4. Deverá ser abatido no cálculo os 

valores pagos no período a título de adicional de insalubridade e diferença de adicional de 

insalubridade que eventualmente tenham sido pagos, o que será possível verificar com a 

futura juntada dos contrachques da parte requerente .

6) deixo de determinar a implantação do adicional de insalubridade em favor da parte 

requerente, pois conforme de observa dos contracheques apresentados com a petição 

inicial esse direito vem sendo pago conforme a fórmula do irem 4;

7) declarar inexistente o direito a percepção de adicional de periculosidade;

8) os itens 3 e 5 serão atualizados com correção monetária pelo índice da poupança desde 

a data em que os adicionais deveriam ser pagos mais juros de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, desde a citação (fl. 133 v°  06/06/2011);

9) declarar prescrito o direito ao recebimento das parcelas de adicional de insalubridade 

anteriores a julho de 2006.
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Os itens 3 e 5 serão apurados pelo contador judicial após fornecimento pela parte 

requerida das fichas financeiras da parte requerente no período de 2006 até a data do 

fornecimento das informações.

Oficie-se a SEAD, solicitando-se cópia das fichas financeiras referidas no parágrafo 

anterior.

DECLARO RESOLVIDO o mérito (CPC 269, I).

Se a parte requerente desejar a expedição de RPV/precatório deverá apresentar os 

dados de sua conta bancária, bem como cópia do RG, CPF, petição inicial, procuração e 

sentença. Seu prazo será de até 05 dias após o trânsito em julgado, sob pena de 

arquivamento.

Sem custas e sem honorários.

Publicação e registro com o lançamento no SAP.

Intimem-se por publicação no diário da justiça.

Se em 05 dias do trânsito em julgado não houver manifestação, arquivem-se.

Agende-se decurso de prazo.

Porto Velho-RO, quinta-feira, 27 de setembro de 2012.

Johnny Gustavo Clemes 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Setembro de 2012. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
635/2012.


