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APELAÇÃO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. ODONTÓLOGA PSF. PLEITO DE PERCEPÇÃO 
DE  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  PREVISÃO  EM 
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DE  NORMA 
REGULAMENTADORA  DOS  CARGOS  E  PERCENTUAIS 
DEVIDOS.  OBEDIÊNCIA  AO  PRINCIPIO  DA  RESERVA 
LEGAL.  SÚMULA 42,  TJPB.  MERA REMISSÃO QUANTO À 
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA 
LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE 
AFRONTAS ÀS AUTONOMIA FEDERATIVA E LEGALIDADE 
ESTRITA.  SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

-  A  Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da 
legalidade e, portanto, somente pode fazer o que a lei determina, 
nos termos do art.  37,  da CF.  Em que pese haver  previsão do 
pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos, 
o  artigo  39,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  não  tem  aplicação 
imediata, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo 
do ente federativo respectivo, competindo a este dispor acerca 
das  peculiaridades  do  regime  de  trabalho  e  remuneração  dos 
seus servidores. No caso, embora exista previsão do pagamento 
do  adicional  de  insalubridade  aos  servidores  municipais,  a 
norma  que  instituiu  o  direito  resta  condicionada  à 
regulamentação por lei específica, que ainda não foi editada, o 
que  inviabiliza a pretensão da autora da demanda.

- “ O Município de Brejo dos Santos, 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,  pelo  que,  diante  da  ausência  de  Lei  específica 



regulamentando o percebimento do adicional de insalubridade, 
em  obediência  ao  princípio  da  legalidade,  impossível  a 
concessão de tal verba aos servidores municipais”1. Desse modo, 
à  extensão  do  adicional  de  insalubridade  a  determinada 
categoria de servidores municipais, não se admite a autorização 
genérica e ampla da lei municipal que permite, na falta de lei 
específica, a aplicação supletiva de normas celetistas ou jurídico-
administrativas de ente federado diverso, sob pena de ofensas à 
autonomia municipal e à legalidade estrita.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  negar provimento ao apelo,  nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 187.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Divanilda  Ferreira 
dos Santos Sousa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de 
Catolé do Rocha, a qual julgou improcedente a pretensão formulada nos autos da ação 
ordinária de cobrança promovida pela parte apelante em desfavor da Municipalidade 
de  Brejo  dos  Santos,  por  entender  pela  ausência  de  regulamentação  específica  da 
extensão do adicional de periculosidade à categoria profissional da autora.

Inconformada com o provimento a quo, a autora vencida, ofertou 
razões recursais,  pugnando pela reforma do  decisum,  arguindo, em síntese:  o salutar 
deferimento do adicional à parte autora, haja vista a inequívoca previsão da rubrica no 
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município;  bem  assim  a  autorização  da  lei 
municipal acerca da aplicação supletiva da legislação federal,  suprindo-se a falta de 
regulamentação da extensão do adicional à categoria da servidora litigante.

Em seguida, intimada, a Fazenda ré apresentou contrarrazões.

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 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos, exsurge que a controvérsia posta 

1 TJPB, APL 0001396-03.2011.815.0141, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, DJPB 19/08/2015.



nos autos reside em definir se a autora, Odontóloga – PSF, do Município de Brejo dos 
Santos, tem direito à percepção do adicional de insalubridade.

A esse  respeito,  avançando  ao  exame das  razões  ventiladas  na 
peça recursal, há de se ressaltar, a princípio,  que, muito embora a atividade da autora 
(Odontóloga – PSF) seja diversa daquela desenvolvida pelos Agentes Comunitários de 
Saúde, a pretensão que se busca é idêntica, à medida em que, em ambos os casos, busca-
se perceber adicional percentual incidente sobre a sua remuneração.

O exame das situações postas nos autos poderia levar o intérprete 
menos atento  a  dar  tratamento  diverso  às  hipóteses,  uma vez que a  súmula  nº  42, 
editada  pelo  Plenário  desta Corte,  trouxe  em  seu  texto  apenas  a  solução  para  a 
controvérsia envolvendo os Agentes Comunitários de Saúde. Senão, confira-se:

TJPB, Súmula n. 42. 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.

Com  efeito,  em  que  pese  a  referência  expressa  da  súmula  aos 
Agentes Comunitários de Saúde, creio que o raciocínio jurídico que levou a Corte a 
adotar o entendimento esculpido na súmula deve ser estendido não apenas aos Agentes 
de Limpeza Urbana, mas a qualquer situação em que o pagamento dos adicionais, seja 
de insalubridade ou de periculosidade, não estejam, efetivamente, regulamentados.

Neste particular, necessário atentar para o fato de que a referência 
aos Agentes Comunitários de Saúde e ao Adicional de Insalubridade somente ocorreu 
por  força  dos  inúmeros  feitos  que  se  encontravam  pendentes  de  julgamento  nesta 
Corte, que envolviam essa categoria específica de servidores e de rubrica.

Sob tal prisma, não poderia ser outro o raciocínio empreendido in  
casu, na medida em que a discussão girou em torno da necessidade de regulamentação, 
via lei local, do direito pretendido, seja no que se refere à atividade ou o percentual a 
ser pago, de acordo com a graduação dos índices de insalubridade/periculosidade.

Para  melhor  ilustrar,  transcreve-se  parte  do  voto  do  eminente 
relator, Desembargador José Ricardo Porto:

“A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XXIII estabelece:

“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIII  -  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Após  a  Emenda  Constitucional  nº  19/98,   o  §3º,  do  art.  39  da 



CF/88,  que  faz  referência  aos  direitos  sociais  estendidos  aos 
servidores públicos, deixou de fazer menção ao inciso XXIII, do 
art. 7º, daquele mesmo diploma.

A respeito do tema, permito-me citar as lições doutrinárias do 
constitucionalista Alexandre de Morais:

“Ressalte-se  que  a  EC nº  19/98,  aparentemente,  suprimiu dois 
direitos  sociais  dos  servidores  ocupantes  de  cargos  públicos, 
anteriormente previstos pela redação originária da Constituição 
de  1988:  irredutibilidade  do  salário,  salvo  disposto  em 
convenção  ou  acordo  coletivo  (CF,  art.  7º,  VI)  e  adicional  de 
remuneração para as atividades penosas, insalubre ou perigosas, 
na  forma da  lei  (CF,  art.  7º  XXIII).”  (MORAIS,  Alexandre  de. 
Direito Constitucional. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. P. 347). 

Dito isso, concebo que o recebimento do mencionado adicional 
pelos  servidores  sujeitos  ao  vínculo  jurídico-administrativo, 
depende da existência de Lei Ordinária da instituição ao qual 
pertençam e conforme estabeleça. Assim, a percepção da referida 
verba pelos agentes comunitários de saúde depende de lei local 
regulamentadora, assegurando expressamente àquela categoria o 
direito ao seu recebimento. 

Logo,  a  Administração Pública  está  vinculada ao princípio  da 
legalidade, adstrita, portanto, à observância da lei, nos termos do 
art. 37, caput, da Constituição Federal, não podendo se afastar 
dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido. 

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada 
ao  atendimento  da  lei.  Na  Administração  Pública  não  há 
liberdade  nem  vontade  pessoal.  Enquanto  na  administração 
particular  é  lícito  fazer  tudo  que  a  lei  não  proíbe,  na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 
A  lei  para  o  particular  significa  “pode  fazer  assim”,  para  o 
administrador  público  significa  “deve  fazer  assim.”  (Direito 
Administrativo  Brasileiro,  19ª  ed.,  Malheiros:  São  Paulo,  pp. 
82/83).
 
No que diz  respeito  à gratificação pelo exercício de atividade 
insalubre,  trazemos  novamente  à  baila  lição  do  ilustre 
doutrinador:

“Essa  gratificação  só  pode ser  instituída  por  lei,  mas  cabe  ao 



Executivo  especificar,  por  decreto,  quais  os  serviços  e  os 
servidores  que  irão  auferi-la.  Não  será  o  servidor,  nem  o 
Judiciário,  que  dirá  se  ocorre  o  risco  gratificável,  porque  o 
conceito  de  ‘risco’,  para  fins  de  vantagem  pecuniária,  não  é 
técnico,  nem jurídico:  é  meramente administrativo.  O risco  só 
existe,  para  efeito  de  gratificação,  onde  a  Administração  o 
admitir, e cessará quando ela o considerar inexistente. Por esse 
motivo,  a  gratificação  por  risco  de  vida  ou  saúde  pode  ser 
suprimida, ampliada ou restringida a todo tempo, sem ofensa a 
direito dos que a estavam percebendo.” (ob. cit., p. 414.)

Portanto,  a  definição  das  atividades  insalubres  dependerá  da 
norma local, pois toda gratificação necessita de lei formal, sendo 
vedado  ao  órgão  julgador  estendê-la  a  quem  quer  que  seja, 
mormente  por  não  ser  possível  ao  Poder  Judiciário  aumentar 
vencimentos, sob o fundamento de isonomia (Súmula 339-STF). 

Em  resumo,  concebo  que  o  recebimento  do  adicional  de 
insalubridade  pelos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  só  é 
cabível  quando  existir  expressa  previsão  legal  e  local  neste 
sentido”.

A leitura  da  decisão  revela  não  existir  na  discussão  qualquer 
questionamento  quanto  à  insalubridade  do  cargo,  mas  somente  a  divergência  e 
posterior  solução  no  que  se  refere  a  necessidade  de  regulamentação  legal  como 
requisito para o pagamento do adicional, inclusive acerca de seu percentual.

Tanto é assim, que ao fixar a divergência existente entre os órgãos 
fracionários  desta  Corte,  o  relator  ressaltou  somente  a  questão  da  necessidade  de 
regulamentação da rubrica por lei local, nos termos seguintes:

“Pinçando  os  autos,  vislumbra-se,  com  efeito,  que  a  matéria 
trazida  por  meio  do  presente  Incidente  de  Uniformização  de 
Jurisprudência  gira  em  torno  da  concessão  de  adicional  de 
insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde,  quando 
inexiste  lei  local  sobre  o  tema  em  disceptação,  havendo 
divergências entre os Órgãos da nossa Casa de Justiça”.

O contexto da decisão demonstra que, embora a súmula traga em 
seu texto o apontamento referente aos Agentes Comunitários de Saúde e ao Adicional 
de  Insalubridade,  o  que  restara  decidido na  oportunidade foi  a  impossibilidade de 
pagamento do adicional sem a devida regulamentação legal, inclusive no que se refere 
aos seus graus, o que, em última análise, importa dizer que a Administração apenas 
está autorizada a fazer o que a lei permite, em obediência ao princípio da reserva legal. 



Assim, lançando mão do conteúdo da decisão, pouco importa qual 
seja o cargo ocupado ou até mesmo a natureza da gratificação, adicional ou benefício; 
sem previsão legal não é possível o pagamento de qualquer desses direitos ao servidor 
público,  sob  pena  de  infração  ao  princípio  da  legalidade,  encartado  no  art.  37,  da 
Constituição Federal. Essa, portanto, é a lição que se extrai do julgado e que deve, salvo 
melhor juízo, ser aplicável nos litígios envolvendo servidores públicos.

No caso dos autos, a Lei Complementar nº 001/2009, prevê em seu 
artigos 84 e 85, o pagamento do adicional de insalubridade, mas deixa a cargo de lei 
específica sua regulamentação precisa ou, na falta desta, autoriza a aplicação supletiva 
da lei federal, inclusive quanto à previsão de situações e categorias que, concretamente, 
fazem  jus  ao  benefício.  Neste  cenário,  pois,  tenho  por  impossível  a  condenação  do 
Município recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora apelante.

Explico.  Primeiramente,  falta,  nos  termos  do  entendimento 
sumulado por esta Corte, supratranscrito, a regulamentação específica do adicional de 
insalubridade pela Municipalidade, precisamente quanto às atividades e categorias que 
fazem jus à benesse. Segundo, porque, mesmo a despeito da previsão legal acerca da 
aplicação subsidiária da legislação federal, tal via não se mostra adequada, mas, sim, 
nitidamente  inconstitucional,  por  afrontas  à  autonomia  do  ente  federativo  mirim e, 
inclusive, à legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública.

A esse respeito, pois, não me parece razoável uma autorização tão 
ampla e genérica dada pelo legislador municipal, como a que ora se verifica, sobretudo 
porquanto, em se tratando de questão que onera bastante a Administração Pública, a 
aplicabilidade  de  todo  e  qualquer  normativo  “que  ampara  o  trabalhador  urbano  e 
rural” (Art. 84, § 1º, da LC n. 001/2009), sem fixação de parâmetros ou diretrizes pelo 
Município, pode ocasionar a subversão do real interesse público inerente ao Ente.

Referendando tal entendimento, esta Câmara Cível já consagrou 
alguns precedentes, especificamente em relação ao Município de Brejo dos Santos:

COBRANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BREJO 
DOS SANTOS/PB. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 
DA  GRATIFICAÇÃO  NATALINA  E  DE  EFETIVAÇÃO  DOS 
DEPÓSITOS NO FGTS.  ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INEXISTÊNCIA  DE  NORMA  REGULAMENTADORA. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO  DA  AUTORA. 
INSUFICIÊNCIA DA  PREVISÃO  DA LEI  COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL  N.º  001/2009  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO 
ADICIONAL  PRETENDIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ANALOGIA COM NORMAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS 
OU COM LEI DE OUTRO ENTE FEDERADO. AUTONOMIA 
MUNICIPAL. SÚMULA N.º 42 DO TJPB. DESPROVIMENTO. 
REMESSA  NECESSÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO 



PAGAMENTO  DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.  ÔNUS  DO 
ENTE  FEDERADO.  FGTS.  DIREITO  RECONHECIDO  PELO 
STF  APENAS  AOS  AGENTES  PÚBLICOS  CONTRATADOS 
POR  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO  CUJA 
CONTRATAÇÃO  FOR  DECLARADA  NULA.  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DO  CARÁTER  TEMPORÁRIO  E  DA 
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS 
E  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA  À  ATUAL 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
PROVIMENTO PARCIAL. 1. O adicional de insalubridade só é 
devido  a  agente  público  submetido  a  vínculo  estatutário  ou 
temporário se houver previsão em lei específica do respectivo 
ente federado, sendo descabida a analogia com normas celetistas 
ou  jurídico-administrativas  de  ente  federado  diverso,  em 
respeito à autonomia municipal. Inteligência da Súmula n.º 42 
deste Tribunal de Justiça. 2. A Lei Complementar Municipal n.º 
001/2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores do 
Município  de  Brejo  dos  Santos,  condiciona  o  pagamento  do 
adicional de insalubridade a regulamentação em lei específica, 
ainda inexistente. […] (TJPB - 00015367120108150141, 4ª Câmara 
Cível, Des Romero Marcelo Da Fonseca Oliveira, 23-02-2016).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA. 
INCONFORMISMO. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. 
PERCEBIMENTO  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR 
LEI  MUNICIPAL.  COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE 
FEDERATIVO.  ENTENDIMENTO  SEDIMENTANDO  NO 
ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO 
DECISUM.  SEGUIMENTO  NEGADO.  […]  O  Município  de 
Brejo  dos  Santos,  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, pelo 
que,  diante  da  ausência  de  Lei  específica  regulamentando  o 
percebimento do adicional de insalubridade, em obediência ao 
princípio da legalidade, impossível a concessão de tal verba aos 
servidores municipais. […] (TJPB, APL 0001396-03.2011.815.0141, 
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 19/08/2015).

Tecidas tais considerações e à luz da Jurisprudência desta Corte, 
nego provimento ao recurso apelatório, mantendo incólumes os termos da sentença.

É como voto.



DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


