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- “As sentenças ilíquidas desfavoráveis à União, ao Estados, 
ao  Distrito  Federal,  aos  Municípios  e  às  respectivas 
autarquias  e  fundações  de direito  público  estão sujeitas  ao 
reexame necessário. A exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC 
não se aplica às hipóteses de pedido genérico e ilíquido, pois 
esse  dispositivo  pressupõe  uma  sentença  condenatória  'de 
valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'.” 1

-  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 

1 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



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.

- Não tendo o Município se desincumbido do ônus que lhe 
impõe o art. 333, II, do CPC, deverá arcar com o pagamento do 
décimo terceiro salário e dos terços constitucionais de férias 
nos períodos declinados no decisum. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  interpostas  contra  sentença  que  julgou 
parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  nos  autos  da  ação  de  cobrança 
proposta por Ediana de Araújo Lima contra o Município de Patos.

Na sentença, o magistrado a quo reconheceu sua incompetência 
absoluta para julgamento do pleito quanto às verbas anteriores a julho de 2007, por 
entender  que  a  relação  jurídica  estabelecida  entre  a  autora  e  a  Administração 
municipal detinha caráter celetista e, no mérito, condenou o réu a pagar à autora 
adicional  de  insalubridade  no  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  a 
remuneração por ela percebida, devidos a partir de julho de 2007.

Em suas razões, alega a promovente fazer jus ao recebimento do 
adicional de insalubridade e dos respectivos reflexos nas demais verbas, eis que, não 
bastasse a Lei Municipal nº 3.927/2010, em seu art. 1º, prever o pagamento do valor 
correspondente a R$ 108,00 (cento e oito reais) a esse título, mesmo antes dessa lei, 
pela aplicação analógica da NR-15, restaria configurado seu direito.

Sustenta,  outrossim,  que,  como  exerce  a  profissão  desde 
01/06/1998, deve o Município ser condenado ao pagamento das verbas relativas às 
férias e respectivo terço constitucional, além de 13º salário, inseridas no período não 
atingido pela prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja o 
Município de Patos condenado ao pagamento do adicional de insalubridade, além 
dos reflexos nas demais verbas, quais sejam, 13º salário, férias e terço constitucional, 
as quais também deverão ser pagas, observando-se a prescrição quinquenal.



Por  sua  vez,  o  Município  de  Patos  alega  que o  adicional  de 
insalubridade apenas passou a ser devido pela Edilidade a partir da edição da Lei nº 
3.927,  de  dezembro  de  2010,  que  entrou  em  vigor  em  1º  de  fevereiro  de  2011, 
devendo ser  reformada a  sentença  que condenou o  Município  ao  pagamento do 
adicional de insalubridade a partir de julho de 2007.

Assevera,  outrossim,  dever  ser  reconhecida  a  sucumbência 
recíproca.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, nos termos trazidos 
nas razões de apelo.

A autora apresentou contrarrazões (fls. 357/364), ao passo que o 
Município deixou de ofertá-las (fl. 365).

É o relatório. Decido. 

De  início,  entendo  que,  em  se  tratando  de  litígio  em  que  a 
Fazenda  Pública  foi  vencida,  com  sentença  sujeita  à  liquidação,  necessário  o 
cumprimento do rito previsto no art. 475, I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil.

Anote-se, ademais, que inaplicável o disposto no § 2º do artigo 
citado,  pois,  conforme jurisprudência  emanada  da  Corte  Superior,  “as  sentenças 
ilíquidas desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 
às respectivas autarquias e fundações de direito público estão sujeitas ao reexame 
necessário. A exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de 
pedido  genérico  e  ilíquido,  pois  esse  dispositivo  pressupõe  uma  sentença 
condenatória 'de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'.” 2

Assim,  de  ofício,  examino  o  litígio  devolvido  a  esta  Corte, 
também, sob o prisma da remessa necessária.

Examinando, detidamente, os autos, penso que tanto a remessa 
oficial como as apelações da autora e do Município demandado devem ser providos 
em parte.

A propósito,  conquanto  o  Juízo  a  quo  tenha  entendido  que, 
quanto às verbas anteriores a julho de 2007, deveriam ser objeto de ação na Justiça do 
Trabalho, entendo que devem ser analisadas pela Justiça Estadual, tendo em vista 
que, decidindo conflito de competência por mim suscitado em caso idêntico ao dos 
autos, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



“Na oportunidade, chegou-se à conclusão de não ser possível que a 
relação  jurídica  existente  entre  os  servidores  e  o  Poder  Público, 
sejam eles temporários ou permanentes, comporte contratações pelo 
regime da CLT, bem como que a prorrogação indevida do contrato 
de trabalho do servidor temporário não tem o poder de alterar o 
vínculo  original,  de  natureza  tipicamente  administrativa,  para 
trabalhista.  Dessa  forma,  embora  a  ação  tenha  por  escopo  o 
recebimento  de  verbas  de  natureza  tipicamente  trabalhista,  o 
vínculo existente entre a Administração Pública e o autor é jurídico-
administrativo”.3

Sendo  assim,  resta  indubitável  a  competência  da  Justiça 
Estadual, também, para apreciação das verbas relativas ao período anterior a julho de 
2007.

Por outro lado, considerando que a causa se encontra pronta 
para julgamento do mérito, penso que incide o disposto no art. 515, §3º, do Código 
de Ritos4. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora promoveu a 
presente ação visando ao recebimento das verbas relativas a férias e respectivo terço 
constitucional,  13º  salários  e  adicional  de  insalubridade,  no  patamar  de  40% 
(quarenta por cento), bem como os respectivos reflexos.

Por  oportuno,  destaco  que  a  autora,  em  seu  depoimento 
prestado em Juízo, afirmou que começou a trabalhar em 02 de fevereiro de 2004, data 
esta que deve ser considerada para fins de fixação do período a ser pago, uma vez 
que a própria Edilidade apresentou comprovante de pagamento de verba relativa a 
maio de 2004.

Por  outro  lado,  tendo a  demanda sido promovida em 25  de 
março de 2009, somente podem ser cobradas as verbas não atingidas pela prescrição 
quinquenal, ou seja, posteriores a 25 de março de 2004.

No tocante ao pagamento das férias, deve ser considerado que a 
própria autora, ouvida em Juízo em 08 de maio de 2009, afirmou que “sempre gozou 
férias, mas sem receber o terço, que só vem sendo pago nos últimos dois anos”.

Como se verifica, não há que se falar em pagamento retroativo 
no tocante às férias, eis que, diante do efetivo gozo, nada há a ser indenizado.

3 STJ -  CC 123236 – Rel. Arnaldo Esteves de Lima – Dje 30/08/2012.
4 Art. 515.

§ 3o Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a 
causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 



Por outro lado, no tocante ao terço constitucional, extrai-se do 
depoimento da autora ter ela recebido essa verba somente “nos últimos dois anos”, o 
que,  inclusive,  restou  comprovado  nos  autos,  como  se  observa  dos  documentos 
acostados às fls.  82/84 e  87,  que comprovam o pagamento do terço  de férias em 
janeiro de 2008 e janeiro de 2009.

Assim,  não  tendo  a  Edilidade  comprovado  o  pagamento 
referente  aos  anos  anteriores,  deve  ser  pago  o  valor  correspondente  ao  terço 
constitucional de férias relativo a janeiro de 2005, janeiro de 2006 e janeiro de 2007.

Outrossim,  quanto  ao  13º  salário,  afirma  a  autora,  em  seu 
depoimento, que recebeu essa verba nos últimos quatro anos, no valor de 01 (um) 
salário mínimo (fl. 60).

Como se vê, a própria autora confessa ter recebido o 13º salário 
relativo aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, não havendo que se falar em qualquer 
pagamento quanto a este período.

Entretanto, quanto ao décimo terceiro salário referente ao ano 
de  2004,  não  consta  dos  autos  comprovante  do  respectivo  pagamento,  ônus  que 
incumbia à Edilidade, nos termos do art. 333, II, do CPC, razão pela qual  deverá o 
Município arcar com o respectivo pagamento.

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”.5

Celson 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”.6

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). 

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

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



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).7

“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 
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”.8

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.9

7 TJSC - AC 111819 SC – Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros – 3ª C. Direito Público – 13/06/2011.
8 TJRS - AC 70037693991 RS – Rel. Des. José Luiz Reis de Azambuja – 4ª C. Cível – j. 15/06/2011 – DJ 24/06/2011.
9 TJSC – AC 444388 SC 2009.044438-8 -Rel. Des. Jaime Ramos – j. 02/10/2009 – 4ª C. Direito Público.



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.

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.

No que tange 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 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.  Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013)

Expostas estas considerações, com fulcro no artigo 557, caput e § 
1º do CPC, bem como na Súmula n. 253, do STJ, dou parcial provimento à apelação 
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 dou parcial provimento ao recurso oficial e ao 
apelo do Município, 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.

Diante da  sucumbência recíproca, cada parte irá arcar com os 
honorários  de  seu  advogado,  rateando-se  as  custas  processuais,  observando-se  a 
isenção  concedida  ao  Município  e  a  suspensão  da  cobrança  quanto  à  autora, 
consoante autoriza o art. 12, da Lei nº 1.060/50. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


