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-  Como  se  sabe,  a  Administração  Pública  está  sujeita  à 
observância  obrigatória  ao  princípio  da  legalidade,  nos 
termos do art. 37, caput, da CF, não podendo se afastar dessa 
regra  constitucional,  sob pena de praticar  ato  inválido.  Por 
esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos 
reclama  a  expressa  previsão  legal,  editada  na  esfera  de 
competência  administrativa  correspondente.  Em  outras 
palavras, não é suficiente a simples existência da situação de 
fato,  no  caso,  a  prestação  de  serviços  sobre  condições 
insalubres.  Deve  haver  legislação  respectiva  prevendo  a 
existência do direito de percepção ao pagamento do adicional.

- Uma vez que a lei municipal complementar n. 465/2012, que 
instituiu  o  adicional  de  insalubridade  aos  servidores  do 
município entrou em vigor apenas no mês de março de 2012, a 
autora faz jus ao seu recebimento somente a partir dessa data.

- Não tendo o Município se desincumbido do ônus que lhe 
impõe o artigo 333, II, do CPC, atinente à comprovação dos 
fatos desconstitutivos do direito do autor, deverá arcar com o 
pagamento de algumas das verbas pleiteadas na exordial, sob 
pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade

RELATÓRIO



Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa nos autos da ação ordinária de cobrança 
promovida  por  Maria  Aparecida  Felipe  da  Silva  em  face  do  Município  de 
Nazarezinho.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
parcialmente  procedente a  pretensão vestibular,  para o  fim de condenar  o Poder 
Público  demandado  ao  pagamento,  em  favor  da  autora,  do  adicional  de 
insalubridade  no percentual de 40% (quarenta por cento) acrescido de juros de mora 
e  de  correção  monetária,  além  do  pagamento  de  honorários  sucumbenciais  no 
patamar de 10 % (dez por cento) do valor da condenação.

Não houve a interposição de recurso voluntário, razão pela qual 
os autos subiram a esta Corte de Justiça por força do disposto no art. 475, do Código 
de Processo Civil.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação,  cumpre adiantar que a remessa necessária demanda provimento, 
apenas  a  fim  de  adequar  a  sentença  guerreada  à  Jurisprudência  dominante  dos 
Tribunais pátrios.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia em 
deslinde transita em redor do suposto direito da autora, agente de limpeza urbana do 
Município de Nazarezinho, à percepção de adicional de insalubridade no percentual 
de 40% (quarenta por cento). 

Como  se  sabe,  a Administração  Pública  está  sujeita  à 
observância obrigatória ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37,  caput, da 
CF,  não  podendo  se  afastar  dessa  regra  constitucional,  sob  pena  de  praticar  ato 
inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. Daí porque 
se  diz  que  a  administração  somente  pode  fazer  aquilo  que  a  lei  expressamente 
autoriza, enquanto que, na esfera privada, pode-se fazer tudo que a lei não veda.

Por esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos 
reclama a expressa previsão legal, editada na esfera de competência administrativa 



correspondente. Em outras palavras, não é suficiente a simples existência da situação 
de  fato,  no  caso,  a  prestação  de  serviços  sobre  condições  insalubres.  Deve haver 
legislação respectiva prevendo o direito de percepção ao pagamento do adicional.

In casu, em 124 de março de 2012, foi editada a lei municipal nº 
465/2012,  que  prevê  o  pagamento,  a  título  de  adicional  de  insalubridade  aos 
servidores  do Município  de de Nazarezinho,  no percentual  a  depender  do cargo 
ocupado, nos termos do art. 2º e 3º da referida lei, in verbis:

“Art.  2º  –  O servidor que desenvolva atividade e operações 
envolvendo  agentes  biológicos  e  passíveis  de  serem 
considerados  insalubres  receberão  adicionais  nos  seguintes 
percentuais:
I – insalubridade de grau máximo – 40% (quarenta por cento) 
do salário-mínimo vigente;

Art. 3º São consideradas atividades insalubres para efeitos de 
percepção  do  adicional  previsto  nesta  Lei,  as  abaixo 
mencionadas, classificadas conforme o grau:
I – Insalubridade de grau máximo:
a. Coleta e industrialização de lixo urbano, limpeza em geral 
(de  banheiros,  logradouros  públicos,  calçadas  e  ruas 
(varrição),  bocas-de-lobo,  trabalho  em  galerias  e  tanques, 
desentupimento e substituição de esgotos pluviais e cloacais, 
capina em geral de praças e logradouros públicos, limpeza de 
valas (riachos), reparos e construções de bueiros, pontilhões, 
pontes;”

Assim, consoante decidido pelo Exmo. Juiz de primeiro grau, a 
autor,  agente  de  limpeza  urbana,  faz  jus  ao  recebimento  do  adicional  de 
insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), sob pena de infringência 
ao  preceito  da  legalidade,  inclusive  à  luz  da  Jurisprudência  Uniformizada  desta 
Corte, da qual emanara a seguinte súmula:

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

Como bem anota José dos Santos Carvalho Filho,  “o princípio 
da  legalidade  é  certamente  a  diretriz  básica  da  conduta  dos  agentes  da 
Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser 
autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita”.1

1 Manual de Direito Administrativo. Carvalho Filho, José dos Santos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 19.



Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, assevera que “o 
princípio da legalidade é o da completa submissão das Administração às leis. Esta 
deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade 
de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da 
República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, 
obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, 
pois está é a posição que lhes compete no Direito brasileiro”.2

Diante de tais considerações, neste ponto, não merece retoques 
a sentença de primeiro grau.

No que tange aos juros de mora, devem ser aplicados à base de 
0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, no período anterior a 29/06/2009, 
quando deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais,  quanto  à  correção  monetária,  tendo  em  vista  a 
declaração de inconstitucionalidade parcial  do art.  5º da Lei  11.960/09,  deverá ser 
calculada com base  no IPCA, índice que melhor reflete  a  inflação acumulada do 
período, a contar da data em que cada verba devida deveria ter sido paga.

A propósito,  assim decidiu  o  STJ  quando  do  julgamento  do 
Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1270439/PR:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART.  543-C  DO  CPC  E  RESOLUÇÃO  STJ  N.º  08/2008. 
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL. 
INCORPORAÇÃO  DE  QUINTOS.  MEDIDA  PROVISÓRIA  N.º 
2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ 
DECIDIDA  NA  SISTEMÁTICA  DO  ART.  543-C  DO  CPC. 
POSSIBILIDADE  EM  ABSTRATO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL  NO  CASO  CONCRETO.  RECONHECIMENTO 
ADMINISTRATIVO DO DIREITO.  AÇÃO DE COBRANÇA EM 
QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 
RETROATIVOS  AINDA  NÃO  PAGAS.  (…)  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS 
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  LEI  11.960/09,  QUE 
ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97.  DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO 
(ADIN  4.357/DF).  12.  O  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação 
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a 
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve 

2 Curso de Direito Administrativo. Mello, Celso Antônio Bandeira de. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 101.



ser  aplicado,  de  imediato,  aos  processos  em  andamento,  sem, 
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os 
valores  resultantes  de  condenações  proferidas  contra  a  Fazenda 
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os 
critérios  de  atualização  (correção  monetária  e  juros)  nela 
disciplinados,  enquanto  vigorarem.  Por  outro  lado,  no  período 
anterior,  tais  acessórios  deverão  seguir  os  parâmetros  definidos 
pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min.Benedito 
Gonçalves,  Corte  Especial,  DJe  2.2.12).  14.  O  Supremo  Tribunal 
Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, 
do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 
9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto. 15. A 
Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial 
de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 
do  art.  100  da  CF/88.  Assim  entendeu  porque  a  taxa  básica  de 
remuneração  da  poupança  não  mede  a  inflação  acumulada  do 
período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção 
monetária  a  ser  aplicada  aos  débitos  da  Fazenda  Pública.  16. 
Igualmente  reconheceu  a  inconstitucionalidade  da  expressão 
"independentemente  de  sua  natureza"  quando  os  débitos 
fazendários  ostentarem  natureza  tributária.  Isso  porque,  quando 
credora  a  Fazenda  de  dívida  de  natureza  tributária,  incidem  os 
juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse 
mesmo índice,  por  força  do  princípio  da  equidade,  ser  aplicado 
quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário. 17. 
Como  o  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09, 
praticamente  reproduz  a  norma  do  §  12  do  art.  100  da  CF/88,  o 
Supremo  declarou  a  inconstitucionalidade  parcial,  por 
arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração 
de inconstitucionalidade parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09:  (a)  a 
correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices 
que  reflitam  a  inflação  acumulada  do  período,  a  ela  não  se 
aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de 
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices 
oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  aplicáveis  à  caderneta  de 
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para 
as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn 
no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o 
índice  de  correção  monetária  adotado.  Todavia,  há  importante 
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência 
aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20.  
No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de 
natureza  tributária  -  o  crédito  reclamado  tem  origem  na 
incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre 
abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser 
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F 
da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei  11.960/09.  Já  a  correção 



monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial 
do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, 
índice  que  melhor  reflete  a  inflação  acumulada  do  período.  21. 
Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do 
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1270439/PR, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, 1ª SEÇÃO, 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º, CPC, na Súmula n. 
253,  STJ,  assim  como  na  Jurisprudência  pátria  dominante,  dou  provimento  ao 
recurso oficial, apenas para adequar os juros de mora e a correção monetária aos 
termos acima delineados, mantendo a sentença a quo em seus demais termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


