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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI 
ESTADUAL  REGULAMENTANDO  A  CONCESSÃO 
DO REFERIDO BENEFICIO.  ADICIONAL NOTURNO. 
REGIME  DE  PLANTÃO  DE  24  HORAS. 
REVEZAMENTO.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  N° 
213 DO STF. DEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da 
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que 
a lei autoriza.
  
Ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição 
legal  estadual  assegurando  à  determinada  categoria 
profissional a percepção do adicional de insalubridade, 
não há como se determinar o seu pagamento.
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É  devido  o  adicional  de  serviço  noturno,  ainda  que 
sujeito o empregado ao regime de revezamento (Súmula 
n.º 213 do STF).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em dar provimento parcial à 
remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Oficial desafiando  sentença,  fls. 
59/62, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos, nos autos da 
Ação de Cobrança, ajuizada por Aline Karla Araújo de Holanda.

Aline  Karla  Araújo  de  Holanda  intentou  Ação  de 
Cobrança, em face do Estado da Paraíba, assegurando que, por exercer a 
função  de  enfermeira,  está  exposta  a  toda  gama  de  agentes  insalubres, 
porquanto devida a implantação em seu contracheque do referido adicional 
em grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Para tanto, citou o art. 7º, XXIII da Constituição Federal 
que trata do direito social dos trabalhadores e a NR-15 do MTE.

Aduziu ainda que o  réu não  paga adicional  noturno, 
embora devido, por força do art. 7°, IX da Constituição Federal.

Pugnou  pela  condenação  do  promovido  ao 
cumprimento  das  seguintes  obrigações:  1)  implantar  adicional  de 
insalubridade de 40% e pagamento do retroativo desde o exercício do cargo 
(agosto de 2008); b) implantar adicional noturno de 20% e pagamento do 
retroativo desde o exercício no cargo. 

Devidamente citado, o réu não apresentou contestação 
(fl. 41). 

Ao  decidir  a  querela,  o  magistrado  a  quo  julgou 
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parcialmente procedente  a demanda nos seguintes termos:

“Julgo procedente, em parte, o pedido e condeno o promovido ao 
pagamento,  em favor da parte autora,  das seguintes obrigações, 
deduzidos eventuais valores efetivamente pagos:

1- implantar adicional de insalubridade de 20% e pagamento do 
retroativo desde o exercício no cargo (08/2008), com reflexos no 1/3 
de férias e  13° salario;

2-  Implantar adicional  noturno de 25% sobre 07 (sete)  horas de 
cada  plantão  (24  horas)  e  pagamento  do  retroativo  desde  o 
exercício no cargo (08/2008), com reflexos no 1/3 de férias e  13° 
salario.

Sobre os valores encontrados incidirão juros de mora de 1% ao 
mês  da  citação  (art.  219,  do  CPC  e  406,  do  CC)  e  correção 
monetária pelo INPC do ajuizamento da ação  (Lei 6.899/81), vez 
que declara a inconstitucionalidade, sem efeito repristinatório, do 
art.  1° -F, da lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 
(ADI's 4357, 4425, 4400, 4372, todas do DF).

Fazenda Pública isenta de custas. Honorários advocatícios de 15% 
(quinze  por  cento)  do  valor  da  condenação  pelo  promovido 
sucumbente (art. 20, § 3°, do CPC).” 

Não houve interposição de recurso apelatório conforme 
certidão, fl. 64. Autos em remessa necessária por força do art. 475, § 2° do 
CPC). 

A douta Procuradoria de Justiça não ofertou parecer de 
mérito, fls. 69/70.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A  discussão  dos  presentes  autos  gira  em  torno  da 
possibilidade de a autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de 
Enfermeira, fazer jus ao percebimento de adicional de insalubridade e de 
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adicional noturno, por exercer suas atividades.

No tocante ao adicional de insalubridade, entendo que 
sua concessão depende de lei específica.

Cediço que a Administração Pública deve obedecer, em 
todos  os  seus  atos,  ao  princípio  da  legalidade.  Segundo  Hely  Lopes 
Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 20ª Ed., 
1995,  “...  o  administrador  está,  em toda  a  sua  atividade  funcional,  sujeito  aos  
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou  
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar,  
civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está  
condicionada ao atendimento da lei.”

Demais disso, ainda que o art. 39, § 3º, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, não faça 
menção ao inciso XXIII,  do art.  7º,  do mesmo diploma legal,  não restou 
afastado  o  direito  dos  servidores  públicos  de  receberem  adicional  de 
insalubridade, desde que exista Lei Ordinária que assim estabeleça.

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos 
da Administração, que não pode agir sem previsão legal.

O  Estado  da  Paraíba  editou  a  Lei  Complementar  n.º 
58/2003, e esta previu em seu artigo 57, XI, gratificação adicional para seus 
servidores que trabalham com atividades insalubres, perigosas ou penosas. 

Contudo, apesar de existir lei prevendo a concessão do 
benefício, não houve regulamentação do dispositivo,  delimitando o grau de 
insalubridade para percepção do percentual do adicional reclamado. Trata-
se, pois, de norma de eficácia limitada, por não produzir a plenitude de seus 
efeitos, dependendo da integração da lei (lei integradora). 

Assim, o fato de o Estado da Paraíba não pagar o valor 
do adicional de insalubridade cobrado pela autora não infringe nenhuma 
norma legal, não gerando, por conseguinte, nenhum direito de recebimento 
do referido beneficio.
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No  que  se  refere  à  utilização  da  Norma 
regulamentadora nº 15, Anexo XIV da Portaria nº 3.214/78, para condenar a 
edilidade,  tal  situação  também  está  atrelada  ao  princípio  da  legalidade, 
sendo cabível somente quando a lei municipal especificar.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao 
adicional de insalubridade e sua classificação somente será viável mediante 
reconhecimento pela própria Administração Municipal.

Diferente não é o entendimento deste egrégio Tribunal 
de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FGTS.  IMPOSSIBILIDADE. 
POSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, FÉRIAS 
E  13°  SALÁRIO  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO 
IRRESIGNAÇÃO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - É dever 
da Municipalidade pagar as verbas devidas a título de gratificação 
natalina, férias e respectivo terço constitucional, - 0 não pagamento 
de tais verbas implica, configura verdadeiro enriquecimento sem 
causa por parte da Administração Pública, violando os princípios 
constitucionais  a dignidade da pessoa humana e da moralidade 
administrativa. - A ausência de lei específica definindo os graus e 
os  percentuais  do  adicional  de  insalubridade  desobriga  o 
Município do pagamento. - Provimento parcial do Recurso. (TJPB; 
AC nº 07520100021676001; 1ª Câmara Cível; Relator Des. Leandro 
dos Santos; Data do Julgamento: 23/04/2013)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA  DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, 
FÉRIAS  E  SALÁRIO  FAMÍLIA.  DEVIDAS.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EXORDIAIS. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO  NEGADO  AOS  RECURSOS  APELATÓRIOS.  O 
Exercício  da  função  de  agente  comunitário  através  de contrato 
temporário  não  exonera  o  Município  do  pagamento  de  verbas 
salariais, tais como terço de férias e 13º salário. A verba pleiteada 
pelo  autor  possui  caráter  alimentar,  motivo  pelo  qual  a  posse 
ilegítima, sem base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, 
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pode  e  deve  ser  repelida.  É  condição  para  recebimento  do 
adicional  de insalubridade pelo servidor,  que tal direito esteja 
regulamentado na forma da lei. (TJPB; AC 075.2011.000233-6/001;  
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e  
Benevides; DJPB 11/09/2012; Pág. 8)
AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal 
que  possibilite  a  concessão  do  benefício.  Inovação  recursal. 
Preclusão.  Fixação  em  salário  mínimo.  (TJPB;  AGInt  
025.2011.002026-7/001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo  
Porto; DJPB 27/02/2012; Pág.)

APELAÇÃO CÍVEL.  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO ORDINÁRIA 
DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  AO 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7°, 
INCISO XXIII, DA CRFB. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. 
SERVIDOR  ESTATUÁRIO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ARTIGO  21  DO  CPC. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISUM.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DESTE  TRIBUNAL.  INCIDÊNCIA DO  ART.  557 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. O princípio 
da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, 
limitam e vinculam as atividades administrativas,  só podendo a 
Administração  atuar  secundum  legem.  Para  os  servidores 
ocupantes  de  cargo  público,  o  pagamento do  adicional  de 
insalubridade pela Administração depende de previsão legal do 
ente  federado.  O pagamento dobrado de férias  restringe-se aos 
trabalhadores  contratados  pelo  regime  celetista,  o  que  resta 
inviável sua concessão aos servidores estatutário. O artigo 21 do 
Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for em 
parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente 
distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  10720110001545001  - 
Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DESA MARIA DE FÁTIMA 
MORAES BEZERRA CAVALCANTI - j. Em 06/07/2012.

 
Nesse  contexto,  em  face  da  ausência  de  norma 

regulamentadora  fixando  o  valor  a  ser  pago  a  título  de  adicional  de 
insalubridade a determinadas atividades, não há como prosperar o pedido 
da autora para majorar o pagamento deste benefício, consequentemente a 
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sentença  merece  ser  reformada,  afastando  da  condenação  imposta  à 
edilidade do trecho concernente ao aumento dessa verba.

O  mesmo  não  se  pode  dizer  quanto  ao  adicional 
noturno.  Isso  porque o  art.  77  da mesma Lei  Complementar  nº  58/2003, 
assim dispõe:

Art. 77 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 
seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos.

Vejamos  o teor da Súmula n.º 213 do STF:

"É devido o adicional  de serviço noturno,  ainda que sujeito  o 
empregado ao regime de revezamento."

Nos termos do verbete sumular acima transcrito, chega-
se à conclusão,  in casu,  que o adicional noturno é devido, uma vez que a 
autora trabalha em regime de plantão (revezamento) de 24 horas, conforme 
declaração de fl. 28 e ofício de fl. 52.  

Neste sentido:

REEXAME  NECESSÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  ENFERMEIRA.  PAGAMENTO  DE 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  RETROATIVO. 
POSSIBILIDADE.  ADICIONAL  NOTURNO.  REGIME  DE 
PLANTÃO.  DEVIDO. REMESSA  OFICIAL  DESPROVIDA. 
Exercendo o servidor, atividade insalubre e no horário noturno, 
guardadas  as  peculiaridades  de  cada  cargo,  é  devido  o 
pagamento dos referidos adicionais. (TJRR; RN 0010.10.902327-4;  
Câmara Única; Rel. Juiz Conv. Erick Linhares; DJERR 02/08/2013; Pág.  
63)
 
APELAÇÃO CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR.  FHEMIG. 
ADICIONAL  NOTURNO.  INCIDÊNCIA REFLEXA.  O  adicional 
noturno,  quando  percebido  de  forma  habitual,  produz  efeitos 
reflexos  sobre  todas  as  parcelas  que  são  pagas  com  base  na 
remuneração  integral,  tais  como  férias  acrescidas  do  terço 
constitucional e décimo terceiro salário. V.V.P. CONSTITUCIONAL 
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E ADMINISTRATIVO.  REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO 
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ENFERMEIRA.  ADICIONAL 
NOTURNO.  PAGAMENTO  DEVIDO.  PAGAMENTO  DOS 
REFLEXOS.  IMPOSSIBILIDADE.  JUROS  E  CORREÇÃO. 
APLICAÇÃO  DA  Lei  nº  11.960/2009.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  APLICABILIDADE  DO  DISPOSTO  NO  ART. 
20, § 4º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
(TJMG; APCV 1.0024.11.067519-6/001; Rel.  Des. Barros Levenhagen;  
Julg. 07/03/2013; DJEMG 12/03/2013)  

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL  À REMESSA OFICIAL, para excluir da condenação a majoração 
do pagamento do adicional de insalubridade, mantendo os demais termos 
da sentença. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 22 de julho de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 79, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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