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APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
DE  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE
CUMULADO  COM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
IMPROCEDÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. DESCABIMENTO  DO  BENEFÍCIO.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA  PELA  LEI  MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE
FEDERATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DESTA CORTE DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

- A previsão legal do adicional de insalubridade no
inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, não
se estende aos servidores públicos estatutários, haja
vista  não  restar  compreendida  no  rol  dos  direitos
sociais previstos no art. 39, § 3º, do mesmo comando

Apelação Cível nº 0001341-83.2013.815.0981       1



normativo.

- O Município de Queimadas, como ente federado,
possui  liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua
competência,  para  estabelecer  e  regulamentar
direitos  a  seus  servidores  municipais,  diante  do
princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta
Magna,  razão  pela  qual  estando  ausente  norma
regulamentadora  municipal  acerca  de adicional  de
insalubridade, incabível sua percepção pelo servidor,
em face da obediência ao princípio da legalidade.

-  Conforme  entendimento  sedimentado  no  âmbito
desta  Corte  de  Justiça  quando  do  julgamento  do
Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000622-03.213.815.0000, “O pagamento do adicional
de insalubridade aos agentes comunitários de saúde
submetidos  ao  vínculo  jurídico-administrativo,
depende  de  lei  regulamentadora  do  ente  ao  qual
pertencer.”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

José  Carlos  Kleber  da  Silva  Pereira ajuizou  Ação
Ordinária de Cobrança de Adicional de Insalubridade cumulado com Obrigação
de Fazer,  em face do  Município de Queimadas,  alegando ter sido admitido pela
Edilidade em 31 de maio de 2012, por meio de concurso público, para exercer o cargo
de  coveiro,  estando,  constantemente,  submetido  aos  mais  diversos  agentes
biológicos, razão pela qual postula pela percepção de adicional de insalubridade, no
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percentual de 40% (quarenta por cento).
 
Às  fls.  36/37,  o  Juiz  a  quo julgou  improcedente  a

pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Diante do exposto e considerando tudo mais que dos
autos  consta,  julgo  improcedente  os  pedidos
autorais,  extinguindo o processo com resolução do
mérito em relação a este pedido, nos termos do art.
269, I, do CPC.
Condeno  a  parte  autora  ao  pagamento  das  custas
processuais,  todavia,  com  exigibilidade  suspensa,
nos  termos  dos  arts.  11  e  12  da  Lei  nº  1.060/1950
(GRATUIDADE JUDICIÁRIA).

Inconformada, a  parte autora  interpôs APELAÇÃO,
fls.  39/44,  aduzindo,  em  síntese,  que  o  adicional  de  insalubridade  encontra-se
previsto nos arts. 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal, e no anexo 14, da Norma
Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego. Por fim, assevera que
tal direito já fora reconhecido administrativamente e pede o benefício no período
compreendido entre fevereiro de 2008 e agosto de 2013.
 

Sem contrarrazões, fl. 50V. 

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 55/57, opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O cerne da questão reside em saber se  José Carlos
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Kleber  da  Silva  Pereira,  coveiro  do  Município  de  Queimadas,  faz  jus  ao
percebimento do adicional de insalubridade.

Inicialmente,  vislumbro  que  o  vínculo  jurídico
existente  entre  o  servidor  apelante  e  a  Administração  é  de  natureza  estatutária,
estando o mesmo, portanto, submetido a regime próprio do ente municipal para o
qual labora.

Nesse  sentido,  colaciono  escólio  do  Superior
Tribunal de Justiça, destacado na parte que interessa:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados,  em virtude da repartição
de  competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal, confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
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92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93.  3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento. (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina;  Julg.  06/09/2011;  DJE  26/09/2011)  -
destaquei.

Inobstante  haja,  no  art.  7º,  XXIII,  da  Constituição
Federal,  previsão  legal  de  direito  à  percepção  de  adicional  de  insalubridade,  tal
norma é de eficácia limitada, significa dizer, necessita de regulamentação específica
estabelecendo quais são as atividades insalubres e os percentuais correspondentes
aos valores devidos. 

De mais a mais, o Município de Queimadas, como
ente federado, possui liberdade e autonomia, no âmbito de sua competência, para
estabelecer e regulamentar direitos a seus servidores municipais, diante do princípio
federativo, insculpido no art. 18, da Carta Magna, e, consoante o contexto probatório,
denota-se  a  ausência  de  legislação  municipal  regulamentando  a  percepção  de
adicional de insalubridade para os servidores municipais, ou seja, especificando os
cargos contemplados com o aludido benefício e os percentuais a serem aplicados.

Insta,  ainda,  registrar  que  a  previsão  legal  do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, mesmo
que não fosse norma de eficácia limitada, não se estenderia aos servidores públicos
estatutários, haja vista não restar compreendida no rol dos direitos sociais previstos
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no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

A  propósito,  colaciono  fragmento  de  decisão  do
Supremo Tribunal Federal tratando da temática abordada:

(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis
aos  servidores  públicos  civis  da  União,  dos
Estados,  do Distrito  Federal  e  dos Municípios.  A
propósito, confira-se o RE 169.173, Rel. Min. Moreira
Alves,  Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a
seguir:“Servidor público. Adicional de remuneração
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na  forma  da  lei.  Art.  7º,  XXIII,  da  Constituição
Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal
apenas  estendeu  aos  servidores  públicos  civis  da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios alguns dos direitos sociais por meio de
remissão, para não ser necessária a repetição de seus
enunciados,  mas com isso  não quis  significar  que,
quando  algum  deles  dependesse  de  legislação
infraconstitucional  para  ter  eficácia,  essa  seria,  no
âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses
direitos sociais integrarão necessariamente o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas,
quando dependem de lei  que os regulamente para
dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de
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que  eles  decorrem,  essa  legislação
infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a
que pertence o servidor público, da competência dos
mencionados  entes  públicos  que  constituem  a
federação.  Recurso  extraordinário  conhecido,  mas
não  provido”.  (ARE  723492/SE  –  SERGIPE.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
Relator(a):  Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:
21/02/2013) - destaquei.

Igualmente, a jurisprudência pátria se coaduna com
o entendimento, acima reportado, senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  cobrança.  Verbas
trabalhistas.  Município  de  cedro  de  são  João.
Adicional  de  insalubridade.  Ausência  de
comprovação de que esteja previsto na Lei local, bem
como que esta engloba a classe laboral exercida pelo
autor/recorrente. Concessão de licenças-prêmio não
gozadas.  Inexistência  de  previsão  na  legislação
municipal.  Autor  que  não  se  desincumbiu  de  seu
ônus de provar a existência de previsão legal de tais
verbas pleiteadas. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSE;  AC  201300224120;  Ac.  1949/2014;  Segunda
Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; Julg.
10/03/2014; DJSE 13/03/2014).

Ainda,

SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  PRETENSÃO
AO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA  DE  LEI  REGULAMENTADORA
LOCAL.  Inaplicabilidade  da  consolidação  da  Leis
trabalhistas  (CLT).  Regime  estatutário.
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Impossibilidade de exigência da concessão da verba.
Precedentes  desta  corte  e  do  Supremo  Tribunal
Federal. Recurso desprovido. "[... ] é indispensável a
regulamentação  da  percepção  do  adicional  de
insalubridade  por  parte  do  ente  federativo
competente,  a  fim de que o  referido  direito  social
integre  o  rol  de  direitos  aplicáveis  aos  servidores
públicos  civis  da  união,  dos  estados,  do  Distrito
Federal e dos municípios" (STF, are n. 723.492, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 21-2-2013). (TJSC;
AC 2012.081080-0; Lauro Müller; Terceira Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Cesar Mimoso Ruiz Abreu;
Julg. 19/02/2014; DJSC 25/02/2014; Pág. 536).

Por  fim,  seguindo essa  mesma linha  de  raciocínio,
este Sodalício julgou  o  Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-
03.213.815.0000, publicado  em  05/05/2014,  no  Diário  da  Justiça,  que  restou  assim
consignado:

O  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos
agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao
vínculo  jurídico-administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual pertencer.

Logo, diante do panorama narrado e em obediência
ao princípio da legalidade, não há como se conceder adicional de insalubridade a
servidor estatutário municipal,  estando ausente legislação específica do respectivo
ente federativo,  ou seja,  do Município de Queimadas,  regulamentando a matéria,
porquanto resta incabível,  no caso concreto, a aplicação analógica da Constituição
Federal e da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.
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Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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