
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002845-36.2012.815.0181
Origem : 4ª Vara da Comarca de Guarabira
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Apelante : Alex Medeiros de Farias
Advogado : Humberto Trocoli Neto
Apelado : Município de Cuitegi
Advogado     : Antônio Teotônio de Assunção

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
RETENÇÃO  DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
PRELIMINAR.  AUSÊNCIA DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  RAZÕES  DO  RECURSO  QUE
ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.   GRATIFICAÇÃO NATALINA.
CABIMENTO.  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO
DO  GOZO  E  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002845-36.2012.815.0181                                                                                                                                                       1



FEDERAL.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  DESCABIMENTO.
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA  PELA  LEI  MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE
FEDERATIVO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  E  DA  SÚMULA  Nº  253,  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUIMENTO
NEGADO AOS RECURSOS.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade,  quando  a  parte  recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

- No tocante ao percebimento da gratificação natalina,
convém mencionar que é direito, constitucionalmente,
assegurado,  sendo  vedada  sua  retenção,  porquanto
não  tendo  o  Município  demonstrado  o  efetivo
pagamento  da  referida  verba,  na  sua  totalidade, o
adimplemento proporcional é medida que se impõe.

- De acordo com o entendimento sufragado no RE nº
570.908/RN, que teve repercussão geral reconhecida, o
pagamento  do  terço  constitucional  não  depende de
requerimento  administrativo  e  do  efetivo  gozo  das
férias, tratando-se de direito do servidor que adere ao
seu patrimônio jurídico, após o transcurso do período
aquisitivo.

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

- O Município de Cuitegi, 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.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  de  forma  isolada,  negar
seguimento  a  recurso,  conferindo  à  parte  prestação
jurisdicional equivalente a que seria concedida, caso a
demanda fosse julgada pelo órgão colegiado.

Vistos.

Alex  Medeiros  de  Farias ajuizou  a  presente  Ação
Ordinária de Cobrança, em face do Município de Cuitegi, alegando ter sido admitido
pela Edilidade em 19 de julho de 2010, para exercer o cargo de Odontólogo. Todavia,
inobstante ter laborado regularmente durante todo esse período, alega ter deixado de
perceber algumas verbas salariais que entende devidas, tais como  o décimo terceiro
salário concernente ao ano de 2010, terço de férias e o adicional de insalubridade.

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou
contestação, fls.  14/21, na qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.
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Impugnação  à  contestação,  fls.  29/32,  repelindo  as
argumentações  citadas  na  peça  de  defesa  e  requerendo  a  procedência  do  pedido
exordial.

Às fls.  53/61,  o  Juiz  de  Direito a  quo julgou
parcialmente procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Por  todo  o  exposto,  julgo  procedente,  em  parte,  a
pretensão  requerida  na  inicial  e,  em  consequência,
condeno o demandado a  pagar  ao  promovente,  de
forma  simples,  os  terços  de  férias  postulados na
inicial,  mas  observados  os  períodos  aquisitivos
contados  a  partir  do  ingresso  do  demandante  na
Administração Municipal (fls. 9 e 24); condeno, ainda,
o promovido a pagar ao autor a diferença do valor
pago a título de 13.° proporcional do ano de 2010 (5/12
avos),  com  observância  do  valor  da  remuneração
deste vigente no mês de dezembro de referido ano.
No  mais,  mencionados  valores  ficam  acrescidos  de
compensação da mora e correção monetária na forma
do  art.  1º  -  F  da  Lei  nº  9.494/97,  com  a  redação
determinada pela Lei nº 11.960/09, a partir da vigência
de  referida  modificação  legislativa.  Entretanto,  no
período anterior à Lei nº 11.960/09, aplica-se apenas a
correção  monetária  pelo  INPC,  a  contar  do
vencimento  de cada parcela  devida,  uma vez que a
citação – que era o termo inicial para incidência dos
juros de mora antes da modificação do art. 1º - F da
Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/97 – somente ocorreu
após a vigência de referida norma.
No  caso  em  apreço,  houve  sucumbência  recíproca.
Portanto, os honorários advocatícios – arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação –
ficam compensados na forma do art. 21, caput, do CPC
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c/c a Súmula nº 306/STJ. De outro lado, também ficam
divididas as custas, mas com a isenção prevista no art.
12  da  Lei  nº  1.060/50,  no  que  tange  ao autor
(beneficiária  da  gratuidade  processual),  e  a  isenção
disciplinada no art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92, em
relação à parte demandada (Faz. Pública Municipal).

Inconformado com o  teor  do  édito  judicial,  a  parte
autora  interpôs Apelação,  fls.  63/68,  aduzindo,  em  síntese,  a  desnecessidade  de
realização de prova pericial,  haja vista sua atividade ser  potencialmente insalubre.
Ademais, sustenta a aplicação analógica da Constituição Federal em caso de omissão
na legislação do ente municipal e, salienta, ainda, ausência de violação ao princípio da
legalidade orçamentária e da lei de responsabilidade fiscal, ao argumento de que “a
concessão do adicional não implica nova despesa para municipalidade, mas apenas a
manutenção da despesa já existente omitida pela edilidade”, fl. 66.

Contrarrazões  ofertadas  pela  edilidade,  fls.  74/77,
asseverando,  preliminarmente,  ausência  de  requisito  de  admissibilidade  recursal,
tendo em vista as alegações genéricas do apelante para combater a decisão hostilizada
e, no mérito, a inexistência de consistência jurídica nos argumentos da promovente.

A  Procuradoria  de  Justiça, em parecer  da  lavra  do
Dra.  Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls.  83/85,  não se manifestou sobre o
mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  antemão,  cumpre  examinar a  prefacial  de
ausência de requisito de admissibilidade recursal,  a qual,  de logo, vislumbro não
merecer guarida, pois  não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as
razões recursais do demandante terem enfrentando os fundamentos da sentença.
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Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Avancemos à análise do mérito.

O cerne da questão  reside em saber se o  autor  tem
direito ao percebimento da gratificação natalina, assim como do terço constitucional
das férias, e, ainda, do adicional de insalubridade.

Analisando  o  caderno  processual,  precisamente,  as
documentações colacionadas às fls. 09/12, pelo insurgente, vislumbro, de plano, que o
promovente é prestador de serviço municipal, corroborando a existência de vínculo
entre o demandante e o ente municipal.

Dessa  forma,  avançando  no  exame  das  verbas
postuladas,  impende  consignar  que  a  gratificação  natalina  é direito,
constitucionalmente, assegurados aos servidores públicos, nos termos do art. 7º, VIII,
e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, razão pela qual, o pagamento da referida verba
deve  ser  efetuado,  haja  vista  a  Administração  não  ter  comprovado  o  seu
adimplemento.

Art.  7º São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, além de outros que visem à melhoria de sua con-
dição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remunera-
ção integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de admi-
nistração  e  remuneração  de  pessoal,  integrado  por
servidores designados pelos respectivos Poderes. 
(...)
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§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO
DE  INGÁ.  NULIDADE  RECONHECIDA.  DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. VERBAS A QUE TEM
DIREITO  O  DEMANDANTE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RE-
CURSOS. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a re-
gra é a admissão de servidor público mediante con-
curso público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra
são para os cargos em comissão referidos no inciso II
do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipó-
tese, deverão ser atendidas as seguintes condições: a)
previsão em Lei dos cargos; b) tempo determinado; c)
necessidade temporária de interesse público; d) inte-
resse público excepcional.” (adi 2.229, Rel. Min. Carlos
Velloso, julgamento em 9-6-2004, plenário, DJ de 25-6-
2004.) no mesmo sentido: adi 3.430, Rel. Min. Ricardo
lewandowski, julgamento em 12-8-2009, plenário, dje
de 23-10-2009.  É obrigação constitucional  do poder
público  remunerar  seus  servidores  pelos  trabalhos
prestados, constituindo enriquecimento ilícito a re-
tenção de suas verbas salariais. Portanto, é devido o
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pagamento do décimo terceiro salário ao autor. Com
relação ao FGTS, o recente informativo nº 670/STF, re-
lativo ao período de 11 a 15 de junho de 2012, consig-
nou  que  o  pretório  Excelso,  no  julgamento  do  RE
596478/RR, Rel. Orig. Min. Ellen Gracie, Rel. P/ o acór-
dão Min. Dias Toffoli, cujo acórdão está pendente de
publicação, decidiu que “o art. 19-a da Lei nº 8.036/90,
acrescido  pelo  art.  9º  da  Medida  Provisória  nº
2.16441/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa
que tenha sido contratada sem concurso público não
afronta  a  constituição”.  (TJPB;  ROf-AC
020.2010.001037-8/001; Segunda Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB
09/07/2013; Pág. 10) – negritei.

Por outro quadrante, quanto à percepção do terço de
férias, mesmo ante a ausência de requerimento administrativo e da comprovação de
efetivo gozo, é imperioso destacar que a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º,
estende  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  público  os  direitos  constitucionais
assegurados no art. 7º, dentre os quais o direito a gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, 1/3 (um terço) excedente ao salário normal.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  sumulado  desta
Corte julgadora a respeito do tema:

Súmula nº 31 do TJ/PB - É direito do servidor público
o  gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em
julgamento  de  Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN,  que  teve  repercussão  geral
reconhecida, decidiu que o pagamento do terço constitucional de férias não depende
do efetivo gozo desse direito, cuja ementa transcrevo abaixo:
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DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:
PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  DO  BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA
DE PREVISÃO EM LEI.  JURISPRUDÊNCIA DESTE
SUPREMO  TRIBUNAL.  RECURSO  AO  QUAL  SE
NEGA PROVIMENTO.  1.  O  direito  individual  às
férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze  meses
trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional  independente  do  exercício  desse
direito.  2.  A ausência  de  previsão  legal  não  pode
restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço
constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos
comissionados que não usufruíram férias.  3.  O não
pagamento  do  terço  constitucional  àquele  que  não
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes:
primeiro  por  não  ter  se  valido  de  seu  direito  ao
descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica  do  trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o
direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se
tivesse usufruído das férias no momento correto. 4.
Recurso  extraordinário  não  provido.  (RE  570908,
Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,
julgado  em  16/09/2009,  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-
2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n.
279, 2011, p. 29-33).

Nessa linha de raciocínio, este Tribunal de Justiça já
decidiu:
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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  VERBAS  SALARIAIS.  APELAÇÃO
CÍVEL 1.  TERÇO  CONSTITUCIONAL DE  FÉRIAS,
CONVERSÃO  DE  LICENÇA-PRÊMIO  NÃO
GOZADA  EM  PECÚNIA  E  SALÁRIO-FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA PERCEPÇÃO
DO  ADICIONAL  DE  FÉRIAS  AO  RESPECTIVO
GOZO.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1°-A  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO
PARCIAL. - As férias não podem ter seu gozo sujeito
ao  requerimento  do  servidor,  porque  se  trata  de
garantia constitucional prevista no inciso XVII do art.
7°,  c/c  art.  39,  §  2°,  e  o  art.  42,  §11,  todos  da
Constituição  Federal,  a  ser  observada  pela
Administração,  nem  tampouco  o  pagamento  do
adicional  está  sujeito  à  comprovação  do  seu efetivo
gozo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.  (...).
(TJPB, Processo nº 01820090028418001, Tribunal Pleno,
Relator Des. José Ricardo Porto, j. em 23/04/2012).

Em  diversas  outras  oportunidades,  acerca  do  tema
referente ao percebimento do terço constitucional de férias,  independentemente de
comprovação de requerimento administrativo ou de efetivo gozo, foi seguido idêntico
posicionamento por esta Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados: AC e RO
nº 024.2011.001290-3/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva;  DJPB  12/09/2013;  AC  e  RO  nº  018.2010.000306-2/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB  10/09/2013;   RO  nº
018.2009.001962-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013.

Por  outro  quadrante,  no  tocante  ao  adicional  de
insalubridade,  a  parte  autora  argumenta  que  tal  benefício  é  devido  em razão  da
atividade  de  odontologia ser  potencialmente  insalubre.  Outrossim,  aduz  a
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possibilidade de aplicação analógica da Constituição Federal em caso de omissão na
legislação do ente municipal e ausência de violação ao princípio da legalidade.

Tais assertivas, contudo, não merecem prosperar, pois
convém esclarecer que, do acervo probatório encartado aos autos, vislumbro que o
vínculo  jurídico  entre  o servidor  e  a  Administração,  é  de  natureza  estatutária,
porquanto  o autor está submetida a regime próprio do ente municipal, para o qual
labora,  e  a  jurisprudência  pátria  é  uníssona  ao  afirmar  que as  normas,  de  índole
celetista,  não  são  aplicáveis  aos  servidores  sob  a  égide  estatutária,  bem  como  as
regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem  usurpar  a
competência do ente municipal.

Por oportuno, colaciono escólio do Superior Tribunal
de Justiça:

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
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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 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). - Negritei.

De  outra  banda,  inobstante  haja  previsão  legal  de
direito à percepção de adicional  de insalubridade,  na Constituição Federal,  art.  7º,
XXIII,  referida  norma  é  de  eficácia  limitada,  razão  pela  qual  necessita  de
regulamentação  específica,  estabelecendo  quais  são  as  atividades  insalubres  e  os
percentuais a serem fixados, a fim de garantir a eficácia plena da norma e obedecer ao
princípio da legalidade, para que o direito postulado possa ser percebido. 

De mais a mais,  o Município de Cuitegi,  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.

Cumpre,  ainda,  mencionar  que  a  previsão  legal  do
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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
no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

A propósito, insta registrar 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
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Estados, do Distrito Federal  e dos Municípios,  mas,
quando  dependem de  lei  que  os  regulamente  para
dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de
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.
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AUSÊNCIA  DE  LEI  REGULAMENTADORA
LOCAL.  Inaplicabilidade  da  consolidação  da  Leis
trabalhistas  (CLT).  Regime  estatutário.
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).

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  Cuitegi,  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.

De  outra  banda,  a  aplicação  de  juros  de  mora  e
correção monetária pelo Magistrado sentenciante não merece alteração, pois está de
acordo com a legislação correlata ao tema, isto é, o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e Lei nº
11.960/09.  Da  mesma  forma,  os  honorários  advocatícios  foram  arbitrados
adequadamente, consoante as disposições do art.  21, caput,  do Código de Processo
Civil c/c a Súmula nº 306 do Superior Tribunal de Justiça.
 

Ademais, impende ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente, sendo
suficiente a apreciação daqueles que entende necessários ao deslinde da questão.
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À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Por fim, impende acrescentar que o art. 557, do Código
de Processo Civil permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.

Tal medida, conforme menciona o teor da Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, também deve abranger o Reexame Necessário, o
qual preleciona:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO, NEGO
SEGUIMENTO AOS RECURSOS.

P. I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

                                                         João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

Relator
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