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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL DO MUNI-
CÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDORA PÚBLI-
CA  MUNICIPAL.  VERBAS  SALARIAIS.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  DESNECESSIDADE  DE  COM-
PROVAÇÃO  DO  PEDIDO  DE  GOZO  DAS  FÉRIAS. 
PARCELA ILEGALMENTE RETIDA. DIREITO ASSE-
GURADO  PELA  CARTA  MAGNA.  PAGAMENTO. 
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EDILIDADE. ART. 
333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECE-
DENTES  DESTE  TRIBUNAL.  JUROS  DE  MORA. 
TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA DA 
CORTE  DA CIDADANIA.  MODIFICAÇÃO  DA SEN-
TENÇA APEAS NESTE PONTO. APLICAÇÃO DO §1º 
– A, DO ART. 557, DO DIPLOMA PROCESSUAL JÁ 
REFERIDO.  PROVIMENTO EM PARTE DO REEXA-
ME NECESSÁRIO E DO RECURSO APELATÓRIO.

- É direito líquido e certo de todo servidor público per-
ceber seu salário pelo exercício do cargo desempenha-
do, décimo terceiro e gozo de férias anuais remunera-
das com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal, nos termos do artigo 7º, VIII, X, XVII, da Carta 
Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo 
de retenção injustificada.

- As férias não podem ter seu gozo sujeito ao requeri-
mento do servidor, porque se trata de garantia constitu-
cional prevista no inciso XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, 
e o art. 42, §11, todos da Constituição Federal, a ser 
observada pela Administração,
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 tampouco o pagamento do adicional está sujeito à compro-
vação do seu efetivo gozo.

− Levando-se em conta que a alegação de pagamento de 
verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, com-
pete   ao empregador produzir provas capazes de   elidir   a 
presunção    de   veracidade  existente  em  favor dos servi-
dores, que buscam o recebimento das verbas salariais não 
pagas. Inteligência do art. 333, II do Código de Processo Ci-
vil.

- Não logrando êxito, a municipalidade, em comprovar a sua 
adimplência, é de se considerar devido o pagamento da ver-
ba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte 
de Justiça. 

- “A Primeira Seção deste Superior Tribunal no julgamento  
do Recurso Especial Repetitivo 1.356.120/RS, firmou enten-
dimento  segundo  o  qual,  mesmo após  a  vigência  da  Lei  
11.960/2009, que conferiu nova redação ao artigo 1º-F da  
Lei 9.494/97, os juros de mora devidos pela Fazenda Públi-
ca sobre  obrigações ilíquidas incidem a partir  da citação,  
nos termos dos artigos 219 do CPC e 405 do CC/02.” (STJ. 
AgRg no AREsp 71209 / DF. Rel. Min. Sérgio Kukina. J. em 
10/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
SERVIDORA  PÚBLICA.  BIOQUÍMICA.  VERBA  TRABA-
LHISTA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  IMPROCE-
DÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO 
LEGAL. ESTATUTO QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À 
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOS-
SIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DES-
TA CORTE DE JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DO ART. 557,  CA-
PUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO À SÚPLICA APELATÓRIA. 

− A Administração Pública está vinculada ao princípio da 
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que a lei 
autoriza. Desse modo, inexistindo lei regulamentando o adi-
cional de insalubridade, conforme exigência da Lei Orgânica 
Municipal, impossível o seu pagamento.

- “O legislador restringiu a eficácia da lei ao limitar a percep-
ção da vantagem a regulamento próprio, de sorte que 'Se a  
legislacão municipal não previa o valor, ou  índice do adicio-
nal de insalubridade, remetendo a matéria para lei especifi-
ca, enquanto  não editada esta, a verba a tal título não pode  
ser  exicida.'”  (TJPB. Agravo Interno n.º  031.2008.000864-
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7/001. Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.  D.J. 
09/02/2010). 

VISTOS

Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas, respecti-

vamente, pelo Município de Cuitegi e por Sandra Valéria de Lima Lopes, desafiando sen-

tença do Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira que, nos autos da Ação 

Ordinária de Cobrança, condenou a edilidade ao pagamento do terço constitucional de fé-

rias, nos moldes requeridos na inicial, com exceção do ano de 2009, bem ainda rejeitou o 

pleito relativo ao adicional de insalubridade.

Irresignado, o ente municipal apelou alegando, em resumo, que a autora 

não acostou, aos autos, o requerimento administrativo das férias nos períodos pleiteados.

Ao final, pugna pelo provimento do seu recurso, para julgar improcedente o 

pleito formulado na exordial, ou, caso seja outro entendimento, que o termo inicial dos ju -

ros de mora seja fixado como a data da citação válida – fls. 71/75.

Também Insatisfeita, a promovente recorreu, requerendo o pagamento do 

adicional de insalubridade – fls. 61/66.

 

Contrarrazões apresentadas pelo demandado – fls. 85/87.

Apesar de intimada, a autora deixou de ofertar reposta à súplica apelatória 

da edilidade, conforme atesta certidão de fls. 88.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o 

caso de ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse público na demanda, confor-

me cota de fls. 94/96.

É o relatório. DECIDO.
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A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada por esta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a 

análise meritória monocrática, na forma permissiva do caput e do §1º – A, ambos do art. 

557, do Código de Processo Civil.

→ DA REMESSA OFICIAL E DA APELAÇÃO CÍVEL DA EDILIDADE

Pois bem. Demonstrando a autora seu vínculo trabalhista com o Município 

(fls.09 - Nomeação no cargo de Auxiliar de Serviços Diversos), faz jus a receber pelo tra-

balho realizado, salientando-se que se trata de verba de natureza alimentar, pois a remu-

neração dos funcionários públicos destina-se a assegurar-lhes a satisfação de suas ne-

cessidades vitais básicas, de modo que nenhuma dificuldade orçamentária justifica o ina-

dimplemento de tais parcelas.

Ademais, face ao disposto no art. 333, II, do CPC, deslocou o apelante para 

si o ônus probante, dele não se desvencilhando.

Dessa forma, em face de não ter a edilidade comprovado que pagou o terço 

constitucional de férias, correta se mostra a condenação imposta na sentença, não deven-

do haver retoques. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CÍVEL.  Preliminar  de  incompetência  do  Juízo.  
Servidor  Público  estatutário.  Competência  da  Justiça  Comum.  
Não modificação pela EC 45/2004. Aplicação da Súmula 137, do 
STJ. Interpretação do art. 114, I, CF/88 suspensa pelo STF (ADI  
3.395-6). Rejeição. Tendo o Pleno do STF referendado a liminar  
anteriormente  concedida  na ADI  nº  3.395,  permanecem sob  a 
competência da Justiça Estadual as ações decorrentes de servi-
dores públicos estatutários, aplicando-se a Súmula nº 137, do Su-
perior  Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça comum estadual  
processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando 
direitos  relativos  ao  vínculo  estatutário”.  APELAÇÃO  CÍVEL.  
AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor público municipal. Salários e  
gratificação natalina. Falta de pagamento. Presunção de ve-
racidade  não  elidida  pela  Municipalidade.  Verbas  devidas.  
Desprovimento  do  apelo.  Manutenção  da  sentença.  Haja  vista  
que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa  
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fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir pro-
vas capazes de elidir  a presunção de veracidade existente  
em favor dos servidores, que buscam o recebimento das ver-
bas salariais não pagas.1  (grifei).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ― PRELIMINAR ― INÉPCIA 
DA INICIAL ― REJEIÇÃO ― SERVIDORA PUBLICA ― VERBAS  
SALARIAIS RETIDAS PELO MUNICÍPIO ― ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO. ILEGALIDADE ― DIREITO ASSEGURADO CONSTITU-
CIONALMENTE  ―  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCOR-
RÊNCIA ― DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1) A retenção de  
vencimento configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo  
de servidor público municipal. 2) O Poder Público tem a obrigação 
constitucional  de  remunerar  seus  servidores,  ativos  e  inativos,  
com estipêndios nunca inferiores ao salário-mínimo nacional unifi-
cado. 3) Incumbe à parte diligenciar a juntada de prova, quan-
do a mesma se encontra em seus próprios arquivos.2  

Sobre o terço constitucional, importa registrar que a ausência do pedido ou 

do gozo das férias não é motivo para obstacular a sua aquisição, sendo, portanto, devido 

o seu pagamento.

Acerca do tema, é firme o entendimento nesta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR PÚBLI-
CO MUNICIPAL - FÉRIAS NÃO GOZADAS + 1/3 E QUINQUÊNI-
OS - SENTENÇA IMPROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO - POSSI-
BILIDADE DE PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS. MESMO 
QUE NÃO COMPROVADO O GOZO - QUINQUÊNIOS -TERMO 
INICIAL PARA A CONTAGEM DE TEMPO -LEGISLAÇÃO MUNI-
CIPAL QUE ENTROU EM VIGOR NA DATA DE 26 DE DEZEM-
BRO DE 2005 - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPLETADO - PRO-
VIMENTO PARCIAL. - Pela interpretação sistemática dos dis-
positivos constitucionais relativos aos direitos dos trabalha-
dores e do Código Civil, bem como tomando por base a juris-
prudência dos tribunais de superposição, é de se garantir o  
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço  
de férias, ainda que não as tenham gozado à época devida. -  
O termo inicial para a incidência do adicional - qüinquênios - é  
aquele da entrada em vigor da legislação que o instituiu. Assim,  
atendendo ao que dispões no art. 55, § 3°, da Lei Municipal n°  
111/2005, a concessão do benefício só ocorrerá a partir do sexto  
ano de recepção, lapso temporal este ainda não completado pela  
recorrente.3 (grifei)

1 TJPB. Processo n. 019.2005.000306-0/001. 1ª Câmara Cível. Rel. Manoel Soares Monteiro. Julg. 20/07/2006. DJ. 
25/07/2006.
2 - AC nº 023.2004.000510-2/001 –  Rel. Des. Manoel Paulino da Luz. Pub. em 02/03/2007.
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Corroborando os entendimentos até aqui esposados, trago à baila o art. 7º, 

XVII,  da nossa Carta Maior, que assim dispõe:  

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de ou-
tros que visem à melhoria de sua condição social:(...). XVII - gozo 
de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a  
mais do que o salário normal. (grifei)

Dito isto, o terço de férias integra o patrimônio jurídico dos servidores, sendo 

devido o seu recebimento, sob pena de locupletamento sem causa por parte do ente pú-

blico. 

Irresigna-se, ainda, a edilidade, em face do termo inicial para o cômputo 

dos juros de mora, de modo que verifico lhe assistir razão nessa parte.

Acerca da questão, sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECI-
AL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS VENCI-
MENTAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA C 
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. TER-
MO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Re-
curso Especial Repetitivo 1.356.120/RS, firmou entendimento se-
gundo o qual, mesmo após a vigência da Lei 11.960/2009, que 
conferiu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97, os juros 
de mora devidos pela Fazenda Pública sobre obrigações ilí-
quidas incidem a partir da citação, nos termos dos artigos 
219 do CPC e 405 do CC/02.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no 
AREsp 71209 / DF. Rel. Min. Sérgio Kukina.  J. em 10/12/2013). 
Grifei.

4.

→ DO APELO DA AUTORA

No presente recurso, a promovente, auxiliar de serviços diversos, lotata na 
3  -  TJPB - Acórdão do processo nº 05120080007183001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator DES. MARCIO MURI-
LO DA CUNHA RAMOS - j. Em 27/04/2010.
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Secretaria de Saúde do Município de Cuitegi, requer o pagamento do adicional de insalu-

bridade.

Na decisão guerreada, o Magistrado Primevo julgou improcedente o declina-

do pedido, ante a ausência de norma local que regulamentasse a gratificação insalutífera.

No entanto, com relação ao tema em debate, creio que outra não pode-
ria ser a solução dada pelo julgador a quo.

É que, em se tratando de verba insalutífera, segundo o comando sentencial, 

a Lei Orgânica do Município de Cuitegi, em seu artigo 72, §2º, leciona que o adicional de 

insalubridade depende de regulamentação local.

Com efeito, a previsão do diploma normativo mirim condiciona o benefício 
à existência de norma regulamentadora.

Destarte, na ausência de lei regulamentando a matéria, conforme exigência 

municipal, a pretensão autoral mostra-se inviável.

Pois, é cediço que a Administração Pública está vinculada ao princípio da le-

galidade, adstrita, portanto, à observância da lei, nos termos do art. 37, caput, da Consti-

tuição Federal, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar  

ato inválido. 

O princípio da legalidade é base de todos os demais preceitos que instruem, 

limitam e vinculam as atividades administrativas, assim, a Administração só pode atuar 

conforme a lei.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles, 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 líci-
to 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  
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“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve 
fazer assim.” 4

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 adicio-

nal de insalubridade, desde que exista Lei Ordinária que assim estabeleça.

 No que diz respeito à gratificação pelo exercício de atividade insalubre, tra-

zemos novamente à baila lição de Hely Lopes Meirelles:

“Essa gratificação só pode ser instituída por lei, mas cabe ao Exe-
cutivo 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 mera-
mente administrativo. O risco só existe, para efeito de gratificação,  
onde a Administração o admitir, e cessará quando ela o conside-
rar 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.”5

Portanto, a definição das atividades insalubres dependerá da norma lo-

cal, pois toda gratificação depende de lei formal, sendo vedado ao órgão judicial 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). 

Assim, os benefícios por risco de vida ou à saúde aos servidores públi-

cos só lhes são alcançados quando houver expressa previsão legal neste sentido, pois a 

gratificação será paga, tão-somente, aos ocupantes dos cargos ou dos empregos descri-

tos na lei ou em regulamentos como penosos, insalubres ou perigosos.

Dessa maneira, o ente público está obrigado a agir dentro da legalida-

de, não podendo conceder ao servidor público, o direito de receber verba pelo desempe-

nho de atividade insalubre em decorrência de previsão em lei federal, ou utilizando-se da 

4 Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., Malheiros: São Paulo, pp. 82/83.
5ob. cit., p. 414.
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analogia, sem que haja regulamentação na norma específica municipal, prevendo os per-

centuais e as atividades perigosas e insalubres.

A propósito, vejamos os julgados do nosso Egrégio Tribunal:  

“AGRAVO INTERNO — DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO 
AO RECURSO DE APELAÇÃO — ADMINISTRATIVO — PRELI-
MINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA PERICIAL 
— DESNECESSIDADE NÃO ACOLHIMENTO — SERVIDOR MU-
NICIPAL — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL — SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO 
— POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', DO 
CPC — DESPROVIMENTO. - Com efeito, o legislador restringiu 
a eficácia da lei ao limitar a percepção da vantagem a regula-
mento próprio, de sorte que "Se a legislacão municipal não  
previa o valor, ou  índice do adicional de insalubridade, reme-
tendo a  matéria  para  lei  especifica,  enquanto   não editada 
esta,  a  verba  a  tal  título  não  pode  ser  exicida."   (AC  n.  
2005.007577-2. de Mafra. rel. Des. Luiz. Cézar Medeiros).”6 (des-
taque nosso)

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público muni-
cipal. Adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Im-
possibilidade  de  pagamento.  Reforma  da  decisão  de  primeiro 
grau. Provimento parcial do recurso. - Não existindo previsão le-
gal sobre a incidência do adicional de insalubridade na ativi-
dade desenvolvida pelo servidor,  inviável  a  sua concessão 
em atenção ao princípio da legalidade.7 (negritei)

AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  Contrato  de  trabalho  por  
tempo determinado para erradicação do AEDES AEGYPTI. Ver-
bas requeridas concernentes às férias, 13Q salário e adicional de  
insalubridade. Concessão em parte do pleito, acerca das férias e  
gratificação  natalina,  ambas  devidas  proporcionalmente.  Provi-
mento parcial do apelo. - (...). - "É de eficácia condicionada a lei  
instituidora de adicional de insalubridade se não determinam 
o valor ou o critério de cálculo da gratificação. Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal ( Ap. cív. n. 99.013647-7, Des. Newton  
Trisotto, de Lages/SC)". SERVIÇO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO -  
DIREITO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. Mesmo contratado para 
a prestação de serviço temporário não superior a um ano, faz jus  
o servidor às férias proporcionais." (ACV n. 96.007176-8, de Blu-
menau/SC, rel. Des. Eder Graf.)8 (destaquei)

6Agravo Interno n.º 031.2008.000864-7/001, 3.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevi-
des, D.J. 09/02/2010.
7Recurso Oficial e Apelação Cível n.º 02420080014400001, Rel.: Des. JOSE DI LORENZO SERPA, D.J.: 01/10/2009.
8Apelação Cível n.º 001.2008.0132880001, Rel.: Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4.ª Câmara Cível, 
D.J.: 18/01/2010.
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Ademais, trata-se de caso análogo ao da categoria dos Agentes Comunitári-

os de Saúde, que em sede de julgamento do Incidente de Uniformização de Jurispru-
dência nº 2000622-03.2013.815.0000, da relatoria para acórdão do Desembargador José 

Ricardo Porto, pacificou o entendimento de que a percepção do adicional depende  de lei 
local regulamentadora, assegurando expressamente àquela categoria o direito ao 
seu recebimento.

Vejamos:

“INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA.  
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AGENTE  COMUNITÁRIO  
DE SAÚDE. DIVERGÊNCIAS QUANTO À CONCESSÃO DO BE-
NEFÍCIO PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DA CORTE ESTA-
DUAL.  RECEBIMENTO  CONDICIONADO  À  EXISTÊNCIA DE 
NORMA LOCAL REGULAMENTADORA PARA AQUELA CATE-
GORIA. VINCULAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EN-
TENDIMENTO CONSOLIDADO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS  
MEMBROS DO TRIBUNAL PARAIBANO. RECONHECIMENTO.  
EDIÇÃO DE SÚMULA.- Os artigos. 476 a 479, do Código de Pro-
cesso Civil, bem como os arts. 294 a 300, do Regimento Interno  
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, disciplinam e funda-
mentam o incidente de uniformização de jurisprudência,  o qual  
objetiva sanar as divergências existentes entre os diversos órgãos  
fracionários da respectiva Corte. - A Administração Pública está  
vinculada ao princípio da legalidade, segundo o qual o gestor só  
pode fazer o que a lei autoriza. Desse modo, ausente a compro-
vação da existência de disposição legal do ente ao qual perten-
çam, assegurando aos Agentes Comunitários de Saúde a percep-
ção do adicional de insalubridade, não há como se determinar o  
seu pagamento. - Nos termos do §1º, do art. 294, do Regimento  
Interno do Tribunal  de Justiça paraibano,  ocorrendo julgamento  
tomado pela maioria absoluta dos membros do Tribunal em inci-
dente de uniformização de jurisprudência, tal deliberação plenária  
será objeto de súmula. V I S T O S, relatados e discutidos os pre-
sentes autos. ACORDA o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do  
Estado da Paraíba, apreciando o Incidente de Uniformização de  
Jurisprudência, por maioria absoluta, confeccionar a seguinte sú-
mula: “O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes  
comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administra-
tivo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”  
(INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA Nº 
2000622-03.2013.815.0000. Relator: Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega  Coutinho.  Relator  para  o  acórdão:  Des.  José  Ricardo 
Porto. Suscitante: Comissão de Divulgação e Jurisprudência. Sus-
citados: Primeira Câmara Cível, Segunda Câmara Cível e Terceira 
Câmara Cível. Publicado dia 05/05/2014).
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In casu, inexistindo norma específica que discipline o pagamento da in-
salubridade, conforme exigência na Lei Orgânica Municipal, cuja previsão não tem 
aplicação imediata, não há outra diretriz a ser tomada, senão preservar o decisum 

vergastado sobre seus próprios fundamentos nessa parte.

Diante do exposto, conforme permissões emanadas do caput e do §1º-A, 
ambos do art. 557, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao apelo da auto-
ra e provejo, parcialmente, a remessa oficial e a apelação cível do município, ape-
nas para fixar a citação válida como termo inicial para o cômputo dos juros de 
mora.

Publique-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.                 

Des. José Ricardo Porto
            RELATOR

 J/06-R-J/05

                                                               Desembargador José Ricardo Porto 
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