
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0006020-22.2012.815.0251
ORIGEM          :  Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE 01 : Ediana de Araújo Lima (Adv. Marcos Antônio Inácio da Silva)
APELANTE 02 :Município de Patos (Adv. Danubya Pereira de Medeiros)
APELADOS      : Os mesmos
REMETENTE   : Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE.  LEI  MUNICIPAL  EDITADA  EM  2010. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  RETROATIVO. 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  MANTIDA.   DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

-  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.

-  Como  a  lei  municipal  que  instituiu  o  adicional  de 
insalubridade aos agentes comunitários de saúde entrou em 
vigor  em  fevereiro  de  2011,  a  autora  faz  jus  ao  seu 
recebimento somente a partir dessa data.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 384.



RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  Ediana  de  Araújo 
Lima contra decisão monocrática (fls. 374/378v) que deu parcial provimento ao apelo 
da autora, a fim de condenar a Edilidade ao pagamento do terço constitucional de 
férias vencidos em janeiro de 2005, janeiro de 2006 e janeiro de 2007, bem como do 
13º salário referente ao ano de 2004 e,  por outro lado, deu parcial provimento ao 
recurso  oficial  e  à  apelação do Município  de Patos,  para reconhecer  o  direito  da 
autora ao recebimento do adicional de insalubridade apenas a partir da entrada em 
vigor da Lei Municipal nº 3.927/2010.

Em  suas  razões  recursais,  pugna  pela  reforma  da  decisão 
singular  agravada,  alegando,  em  suma,  fazer  jus  ao  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade desde julho de 2007, uma vez que a Lei Municipal nº 1.081/74, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Patos, já previa o adicional de 
insalubridade, no percentual de 20% do vencimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
reformada a decisão monocrática e dado provimento ao seu apelo.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno,  a  agravante pleiteia  que 
seja reformada a decisão de lavra deste Gabinete, que, conforme relatado, entre mais, 
deu parcial provimento ao recurso oficial e à apelação do Município de Patos, para 
reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade apenas 
a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.927/2010.

À  luz  de  tal  entendimento,  transcrevo  a  fundamentação  da 
decisão  monocrática  ora  agravada,  a  qual,  por  si  só,  se  mostra  bastante  à 
desconstituição das razões trazidas à baila no presente agravo interno, nos termos do 
que fazem prova os excertos do julgado agravado,  in verbis:

“Por fim, passo à análise acerca da gratificação de insalubridade 
e respectivos reflexos.

Conforme  se  colhe  da  sentença,  houve  a  condenação  do 
Município  ao  pagamento  de  adicional  de  insalubridade,  no 



percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da 
remuneração paga a recorrida, a partir de julho de 2007.

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  a 
existência do direito de percepção ao pagamento do adicional.

In casu, em 24 de dezembro de 2010, foi editada a lei municipal 
nº 3.927/2010, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2011, 
que prevê o pagamento, a título de adicional de insalubridade 
aos agentes comunitários de saúde, no valor de R$ 108,00 (cento 
e oito reais).

Assim, como, antes dessa lei, não havia sequer previsão legal 
do benefício, o que poderia dar ensejo à aplicação da Norma 
Regulamentadora nº 15, do Ministério de Trabalho e Emprego, 
em seu Anexo 14, referida verba somente deve ser paga a partir 
da entrada em vigência da supracitada lei.

Com efeito, caso houvesse, ao menos, previsão legal acerca do 
pagamento  do  adicional  de  insalubridade,  ainda  que  não 
houvesse  sido  regulamentado,  poder-se-ia  determinar  o 
respectivo pagamento, com espeque na NR 15.

O cenário  posto  nos  autos  aponta,  contudo,  para  a  absoluta 
ausência de previsão do adicional de insalubridade em período 
anterior  ao  da  Lei  Municipal  nº  3.927/2010.  Nestes  casos,  o 
pagamento é inviável,  já que implicaria infração ao princípio 
constitucional da legalidade, ao qual a Administração não pode 
se furtar de observar.



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

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

Portanto, como o pagamento de quaisquer verbas, notadamente 
os adicionais e as gratificações, depende de lei formal, é vedado 
ao órgão judiciário 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). 

Sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL  –  VANTAGEM  -  INEXISTÊNCIA  DO  DIREITO  À 
PERCEPÇÃO "Ainda que o servidor público municipal possa estar 
laborando em ambiente insalubre,  o pagamento do adicional (ou 
gratificação)  de  insalubridade  somente  poderá  ser  deferido  se 
houver  lei  devidamente  regulamentada  que  o  preveja,  já  que, 
segundo a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98 ao art. 
39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, tal vantagem deixou de ser 
um dos direitos sociais absolutos do servidor público" (AC n. , Des. 
Jaime Ramos).3

“APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORA  PÚBLICA.  MUNICÍPIO  DE 
REDENTORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.  ausência  de 
previsão  na  legislação  municipal.  improcedência  do  pleito.  A 
Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, 
portanto,  somente  pode  fazer  aquilo  que  a  lei  determina,  nos 
termos do art. 37, da CF. Quanto ao adicional de insalubridade, há 
previsão  no  artigo  7º,  XXIII,  da  Constituição  Federal.  A 

1 Manual de Direito Administrativo. Carvalho Filho, José dos Santo. 22 ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 19.

2 Curso de Direito Administrativo. Mello, Celso Antônio Bandeira de. 26 ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
p. 101.

3 TJSC - AC 111819 SC – Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros – 3ª C. Direito Público – 13/06/2011.



determinação, contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3º, da 
Constituição  Federal,  não  é  diretamente  aplicável  aos  servidores 
públicos, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo do 
ente  federativo  em  que  inserida  a  realidade  sob  análise, 
competindo  ao  Estado,  na  espécie,  dispor  acerca  do  regime  de 
trabalho e remuneração dos seus servidores,  pois a matéria é de 
interesse próprio. Inexistente a previsão legal, em lei municipal, do 
pretendido  adicional,  não  se  pode  condenar  o  demandado  ao 
pagamento  dos  referidos  valores,  sob  pena  de  ferimento  ao 
princípio da legalidade. Precedentes jurisprudenciais. Autora que 
percebe  adicional  em  uma  de  suas  nomeações  por  virtude  de 
decisão judicial. Inaplicabilidade da isonomia de vencimentos”.4

ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  - 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL  -  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA 
VANTAGEM. Ainda que o servidor público municipal possa estar 
laborando em ambiente insalubre,  o pagamento do adicional (ou 
gratificação)  de  insalubridade  somente  poderá  ser  deferido  se 
houver  lei  devidamente  regulamentada  que  o  preveja,  já  que, 
segundo a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98 ao art. 
39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, tal vantagem deixou de ser 
um dos direitos sociais absolutos do servidor público.5

Assim, deve ser reformada a sentença, a fim de se reconhecer fazer 
a autora jus ao recebimento do adicional de insalubridade apenas a 
partir da entrada em vigor da Lei nº 3.927/2010.”.

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante desta 
Corte  de  Justiça  e  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  devendo,  pois,  ser 
mantida em todos os seus exatos termos.

À luz de referido entendimento, pois, e sem maiores delongas, 
nego provimento ao presente agravo interno, mantendo incólumes todos os exatos 
termos da decisão monocrática recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 

4 TJRS - AC 70037693991 RS – Rel. Des. José Luiz Reis de Azambuja – 4ª C. Cível – j. 15/06/2011 – DJ 24/06/2011.
5 TJSC – AC 444388 SC 2009.044438-8 -Rel. Des. Jaime Ramos – j. 02/10/2009 – 4ª C. Direito Público.



Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


