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DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO

DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO. PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇAS E

AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO

EXERCÍCIO.

1) Os adicionais de insalubridade e periculosidade têm como

finalidade remunerar uma determinada condição mais gravosa

ao servidor. Por se tratar de um acréscimo que incide sobre o

vencimento, integram a remuneração do cargo ocupado pelo

servidor, devendo ser pagos durante as l icenças e

afastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 165,

da LC 840/2011).

2) O auxílio-alimentação, por possuir natureza indenizatória,

não integra a remuneração, razão pela qual não incidem sobre

ele, por exemplo, os descontos de contribuição previdenciária.

Entretanto, verifica-se que tal benefício é devido ao servidor

quando do legítimo desempenho de suas atividades funcionais,

razão pela qual, ainda que afastado em razão de férias, licença
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para tratamento de saúde ou nas demais situações previstas na

lei, fará jus ao referido auxílio, por se tratarem de situações que

são consideradas como de efetivo exercício.

Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e

desprovidos.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 6ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HECTOR VALVERDE - Relator,

ANA MARIA AMARANTE - Revisora, JAIR SOARES - 1º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 27 de Janeiro de 2016.

Documento Assinado Eletronicamente

HECTOR VALVERDE

Relator
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 O apelante alega (f. 129-133) que os fundamentos da r. sentença

levam a situações absurdas e desarrazoadas. Sustenta que a afirmação de que,

segundo o art. 68 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o adicional foi incluído

no conceito de remuneração e que, portanto, deve ser pago em todos os

afastamentos, é simplória e não pode ser universalizada.

 Afirma que o auxílio-alimentação só é devido como uma

contraprestação aos dias de efetivo trabalho, em que o servidor terá um custo

adicional para se alimentar. Defende a limitação dos casos em que o pagamento

será devido, utilizando-se dos critérios da legislação específica, contidos na IN n.

01/2010 – MPS.

 Requer seja provido o apelo, reformando-se a r. sentença, a fim de

serem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou que,

caso seja mantida a condenação, o direito a percebimento das verbas discutidas

seja limitado, utilizando-se dos critérios dispostos na IN n. 01/2010 – MPS.

 Ausente o preparo, em face da isenção legal.

 Contrarrazões (f. 138-145), em que o apelado pugna pela

manutenção da r. sentença.

  

 É o relatório.
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de Remessa Oficial e Apelação contra a r. sentença (f.

123-127) que, nos autos de ação de conhecimento, proposta por SINDSAÚDE –

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em

Brasília/DF em face do Distrito Federal, julgou procedente o pedido autoral para

determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores referentes ao

adicional de insalubridade e ao auxílio-alimentação nos períodos descritos no art.

165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, bem como para condená-lo a

devolver os valores indevidamente descontados, restando prescritas as parcelas

anteriores a 11/11/2009.
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Conforme relatado, trata-se de Remessa Oficial e Apelação contra a

r. sentença (f. 123-127) que, nos autos de ação de conhecimento, proposta por

SINDSAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de

Saúde em Brasília/DF em face do Distrito Federal, julgou procedente o pedido

autoral para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores

referentes ao adicional de insalubridade e ao auxílio-alimentação nos períodos

descritos no art. 165 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, bem como para

condená-lo a devolver os valores indevidamente descontados, restando prescritas as

parcelas anteriores a 11/11/2009.

O réu/apelante alega (f. 129-133) que os fundamentos da r.

sentença levam a situações absurdas e desarrazoadas. Sustenta que a afirmação de

que, segundo o art. 68 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o adicional foi

incluído no conceito de remuneração e que, portanto, deve ser pago em todos os

afastamentos, é simplória e não pode ser universalizada.

Afirma que o auxíl io-alimentação só é devido como uma

contraprestação aos dias de efetivo trabalho, em que o servidor terá um custo

adicional para se alimentar. Defende a limitação dos casos em que o pagamento

será devido, utilizando-se dos critérios da legislação específica, contidos na IN n.

01/2010 - MPS.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal

- Lei Complementar Distrital n. 840/2011 - estabelece o conceito de remuneração,

em seu art. 68:

 

Art. 68.A remuneração é consti tuída de parcelas e

compreende:

I - os vencimentos, que se compõem:

a)     do vencimento básico;

b)    das vantagens permanentes relativas ao cargo;

II - as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho;

III - as vantagens pessoais;
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V O T O S

O Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE - Relator

Cabível e tempestivo, conheço do recurso, pois estão presentes os

pressupostos de admissibilidade.
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IV - as vantagens de natureza periódica ou eventual;

V - as vantagens de caráter indenizatório.

 

 

Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, por sua vez,

estão previstos nos arts. 79 a 83:

 

Art. 79.O servidor que trabalha com habitualidade em locais

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,

radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de

insalubridade ou de periculosidade.

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

de periculosidade tem de optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade

cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que

deram causa a sua concessão.

Art. 80.Deve haver permanente controle da atividade de

servidores em operações ou locais considerados insalubres ou

perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante, enquanto

durar a gestação e a lactação, deve exercer suas atividades em

local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 81.Na concessão dos adicionais de insalubridade ou de

periculosidade, devem ser observadas as situações

estabelecidas em legislação específ ica.

Art. 82.Os locais de trabalho e os servidores que operam com

raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob

controle permanente, de modo que as doses de radiação

ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na

legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo

devem ser submetidos a exames médicos a cada seis meses.

Art. 83.O adicional de insalubridade ou de periculosidade é

devido nos termos das normas legais e regulamentares
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pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os

percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico:

I - cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos

graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente;

II - dez por cento, no caso de periculosidade.

§ 1º O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos

percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, na forma do

regulamento.

§ 2º A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias

radioativas é concedida no percentual de dez por cento.

 

 

Já os períodos considerados de efetivo exercício estão previstos no

art. 165, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011:

 

Art. 165. São considerados como efetivo exercício:

I - as férias;

II - as ausências previstas no art. 62;

III - a licença:

a) maternidade ou paternidade;

b) médica ou odontológica;

c) prêmio por assiduidade;

d) para o serviço militar obrigatório;

IV - o abono de ponto;

V - o afastamento para:

a) exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em

comissão ou função de confiança, de qualquer dos Poderes do

Distrito Federal, União, Estado ou Município;

b) estudo ou missão no exterior, com remuneração;

c) participação em competição desportiva;

d) participação em programa de treinamento regularmente

instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu;

e) (V E T A D O).

VI - o afastamento em virtude de auxílio-doença previsto na
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legislação previdenciária;

VII - o período entre a demissão e a data de publicação do ato

de reintegração;

VIII - a participação em tribunal do júri ou outros serviços

obrigatórios por lei.

Parágrafo único. A licença para o desempenho de mandato

classista ou o afastamento para exercer mandato eletivo

federal, estadual, distrital ou municipal são considerados como

efetivo exercício.

 

Com efeito, os adicionais de insalubridade e de periculosidade têm

natureza propter laborem, ou seja, o seu pagamento só é devido caso o servidor

efetivamente realize atividade insalubre ou esteja em contato habitual com

substâncias perigosas.

No caso dos afastamentos considerados como se efetivo exercício

fossem, não se pode afastar da remuneração do servidor o pagamento de

gratificação propter laborem, como é o caso dos referidos adicionais, sob pena de

acarretar instabilidade financeira ao servidor, pois, no período imediatamente

anterior ao afastamento, o servidor estava percebendo o aludido adicional.

Em tais licenças e afastamentos (art. 165, da Lei Complementar

Distrital n. 840/2011), é vedado qualquer prejuízo remuneratório ao servidor,

devendo este receber a mesma remuneração como se estivesse no exercício do seu

cargo. Neste contexto, a sua supressão acarretaria a redução de vencimentos, o que

é vedado pelo texto constitucional.

Sobre esse tema, confiram-se precedentes deste E. Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

Fls. _____

Apelação / Reexame Necessário 20140111769435APO

No entanto, esses adicionais têm como finalidade remunerar uma

determinada condição mais gravosa ao servidor. Por se tratar de um acréscimo que

incide sobre o vencimento, essas gratificações integram a remuneração do cargo

ocupado pelo servidor, considerada esta, numa acepção ampla, o montante

financeiro pago a qualquer título ao servidor como contrapartida pelo desempenho

de suas atividades, como alude Marçal Justen Filho1.

1
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ADMINISTRATIVO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E

PERICULOSIDADE. PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇA E

AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO

EXERCÍCIO.

1. Os adicionais de insalubridade e periculosidade têm como

finalidade remunerar uma determinada condição mais gravosa

ao servidor. Por se tratar de um acréscimo que incide sobre o

vencimento, integram a remuneração do cargo ocupado pelo

servidor, devendo ser pagos durante as l icenças e

afastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 165,

da LC 840/2011).

2. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.855983, 20130111394559APC, Relator: HECTOR

VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE:

24/03/2015. Pág.: 284).

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

NATUREZA REMUNERATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE

DESCONTO NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTOS, FÉRIAS,

LICENÇAS. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO À

REMUNERAÇÃO INTEGRAL INCLUÍDO O ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE. DESCONTO REGULAMENTADO POR

ATO DA MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

FEDERAL.  V IOLAÇÃO A LEGALIDADE ESTRITA.

CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE.

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERCEPÇÃO DE VERBA

ALIMENTAR EM CARÁTER PROVISÓRIO. DISTINÇÃO

ENTRE BOA-FÉ OBJETIVA E SUBJETIVA. DEFERIMENTO

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ABSTENÇÃO DOS

DESCONTOS.

[...]
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2. O adicional de periculosidade, habitualmente percebido,

possu i  í ndo le  remune ra tó r i a ,  co r respondendo  à

contraprestação em razão de trabalho submetido a condições

especiais, de tal modo que integra a remuneração do servidor

para todos os efeitos legais, situando-se, portanto, dentro da

retribuição prevista nas hipóteses de efetivo exercício.

3. O conceito "efetivo exercício", na forma do art. 165 da Lei

Complementar nº 840/2011, compreende as férias, as

ausências previstas no art. 62, as licenças, o abono de ponto,

os afastamentos, sendo, por isso, devida, nesses períodos, a

remuneração, incluída nela o adicional de insalubridade

(caráter remuneratório).

4. É ilegal o desconto de valores relativos ao adicional de

insalubridade (verba remuneratória) nos períodos de férias,

afastamentos e licenças, em relação aos quais os servidores

fazem jus à percepção da integral remuneração.

[...]

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Acórdão n.778919, 20140020033099AGI, Relator: SIMONE

LUCINDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014,

Publicado no DJE: 24/04/2014. Pág.: 74).

 

Quanto à possibilidade de recebimento do benefício alimentação,

sua previsão legal se encontra nos arts. 101 a 103 da Lei Complementar Distrital n.

840/2011, que assim prescrevem:

 

Art. 101.Tem caráter indenizatório o valor das parcelas

relativas a:

I - diária e passagem para viagem;

II - transporte;

III - alimentação;

IV - creche ou escola;

V - fardamento;

VI - conversão de férias ou de parte delas em pecúnia;
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VII - abono de permanência;

VIII - créditos decorrentes de demissão, exoneração e

aposentadoria, ou relativos a férias, adicional de férias ou

conversão de licença-prêmio em pecúnia.

Art. 102.Os valores das indenizações, assim como as

condições para a sua concessão, são estabelecidos em lei ou

regulamento, observadas as disposições dos artigos seguintes.

Art. 103.O valor das indenizações não pode ser:

I - incorporado à remuneração ou ao subsídio;

II - computado na base de cálculo para fins de incidência de

imposto de renda ou de contribuição para a previdência social,

ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal;

III - computado para cálculo de qualquer outra vantagem

pecuniária.

 

 

Por possuir caráter indenizatório, verifica-se que o auxílio-

alimentação não integra a remuneração, razão pela qual não incidem sobre ele, por

exemplo, os descontos de contribuição previdenciária. Entretanto, verifica-se que tal

benefício é devido ao servidor quando do legítimo desempenho de suas atividades

funcionais, razão pela qual, ainda que afastado em razão de férias, licença para

tratamento de saúde ou nas demais situações elencadas na lei, fará jus ao referido

auxílio, por se tratarem de situações que são consideradas como de efetivo

exercício.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do C. Superior Tribunal

de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535

DO CPC NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

FÉRIAS. LICENÇAS. AFASTAMENTOS. DESCONTO. NÃO OCORRÊNCIA.

NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA

7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,

não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O acórdão recorrido consignou que "o IBAMA contestou o feito

alegando a falta de interesse processual, uma vez que a Administração não efetua
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qualquer desconto do auxílio-alimentação nos períodos de afastamento

considerados, legalmente, como de efetivo exercício, a teor do art. 102, da Lei nº

8.112/90, tais como férias, licença para capacitação, entre outros, situação

corroborada pela informação oriunda do Ofício nº 165/2012" (fl. 241, e-STJ) e que "o

sindicato não demonstrou, sequer por amostragem, a prefalada ilegalidade

relativamente a um ou alguns dos substituídos, de forma a comprovar o alegado

desconto do auxílio-alimentação nas hipóteses referidas" (fl. 242, e-STJ).

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - de que

a Administração, no caso o Ibama, efetua desconto do auxílio-alimentação durante

as  fé r i as ,  l i cença -p rêm io  po r  ass idu idade  e  a fas tamen tos  pa ra

estudo/aperfeiçoamento - , a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas

pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos.

Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Ademais, a Administração Pública está atuando em sintonia com

o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o auxílio-

alimentação é devido por dia de trabalho no efetivo desempenho do cargo, incluindo

as férias e licenças, nos termos do art. 102 da Lei 8.112/1090.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1528084/RS 2015/0087220-3, Relator: Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2015,

Publicado no DJe: 04/09/2015) - grifei.

 

Esse entendimento também foi adotado por este E. Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO

DISTRITAL. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANDO DO GOZO DE

LICENÇA PRÊMIO. LEGALIDADE. ARTIGO 102 DA LEI 8.112/90.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se

pacífica no sentido de que o auxílio alimentação é devido por dia de trabalho no

efetivo desempenho do cargo, incluindo-se as férias e licenças, por força do Art. 102

da Lei 8.112/90. 

2 - Ante o reconhecimento da legalidade do pagamento do auxílio

alimentação no período de gozo da licença prêmio, não há falar em devolução dos

valores recebidos pelos servidores. Ao contrário, caberá ao apelante devolver as

verbas eventualmente descontadas em seus contracheques. 3 - Apelação e remessa

oficial não providas.
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(Acórdão n.580737, 20100111047298APO, Relator: CRUZ

MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento:

29/03/2012, Publicado no DJE: 26/04/2012. Pág.: 121) - grifei.

No que diz respeito às alegações do apelante de que, no presente

feito, devem-se adotar os critérios contidos na IN n. 01/2010 - MPS, tal medida não

merece amparo, uma vez que a própria lei de referência (Lei Complementar Distrital

n. 840/2011) especifica, em seu art. 165, os afastamentos a serem observados.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e à

Remessa Oficial, mantendo intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.
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A Senhora Desembargadora ANA MARIA AMARANTE - Revisora

Com o relator.

O Senhor Desembargador JAIR SOARES - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME
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