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Remetente     :Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  TERÇO  DE 
FÉRIAS.  DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO 
DO  GOZO  E  REQUERIMENTO.  DIREITO 
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO  DO  PAGAMENTO. ÔNUS  DA 
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  LEI  LOCAL  QUE  AUTORIZA  A 
APLICAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.  ATIVIDADE  DE 
RISCO  CONSTATADA  POR  MEIO  DE  LAUDO 
PERICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. VERBA 
DEVIDA.   APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DO RECURSO.

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

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

REMESSA  NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO  DA 
FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º- F, 
DA LEI 9.494/1997, COM A NOVA REDAÇÃO DADA 
PELA LEI Nº 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
ADOÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  PREÇOS  AO 
CONSUMIDOR AMPLO – IPCA. POSIÇÃO FIRMADA 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE 
DE RECURSO REPETITIVO.  APLICAÇÃO DO ART. 
557,  §  1º-A,  DO  CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL 
MONOCRÁTICO DO RECURSO.

-  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.
(Precedentes do Superior Tribunal de Justiça)

- O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-
35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5º 
da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, 
devendo ser aplicado imediatamente aos processos em 
tramitação, vedada,  entretanto,  a  retroatividade  ao 
período anterior à sua vigência.

-  "Como a condenação imposta à Fazenda não é de  
natureza tributária (...), 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." (REsp 1.270.439/PR, Primeira  
Seção, Min. Castro Meira, DJe 02/08/2013, julgado sob  
o regime do art. 543-C do CPC) 3. A rigor, a decisão  
agravada  segue  entendimento  manifestado  pela  
Primeira Seção em recurso especial representativo de  
controvérsia,  o  qual  tem  aplicação  imediata;  assim,  
desnecessário aguardar publicação do acórdão da ADI  
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4.357/DF,  julgada  pelo  STF,  tal  como  defende  a  
agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ -  AgRg no REsp 1388781/PR, Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/11/2013,  DJe 
18/11/2013).

VISTOS

Trata-se  de Remessa  Necessária e Apelação  Cível, sendo  esta 

última  interposta  pelo Município  de  Guarabira, em  face  de  sentença  de  fls. 

149/154,  que julgou procedente,  em parte,  o  pedido inicial,  determinando que a 

Edilidade proceda à implantação, para a autora, do adicional de insalubridade em 

grau médio,  no percentual  de 20% (vinte por cento),  enquanto durar  a condição 

insalubre, com pagamento retroativo a partir da data de vigência da Lei nº 846/09,  

respeitando-se a prescrição quinquenal, bem como ao terço de férias, dos períodos 

de 11/2005 a 12/2006 e 12/2006 a 12/2007, com base na remuneração vigente no 

início  das férias,  além do intervalo de  12/2008 a 12/2009 que,  por  não ter  sido 

usufruído, deve observar a remuneração em vigor no mês posterior ao do término do 

período aquisitivo.

Por fim, arbitrou juros e correção pela Lei nº 11.960/09, e honorários 

advocatícios em 15%  (quinze por cento) do valor da condenação. 

Recurso  apelatório  do  Município,  às  fls.  156/162,  alegando,  com 

relação às férias, a necessidade de requerimento administrativo e gozo, o que não 

ocorreu, pelo que requer a reforma da sentença combatida. 

Quanto  ao  adicional  de  insalubridade,  defendeu  a  ausência  de 

demonstração, pela demandante, de existência de lei que regulamenta a percepção 

do citado acréscimo, sendo imprescindível a existência de ato normativo específico, 

sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 160).  

Desembargador José Ricardo Porto
3



REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001433-75.2009.815.0181

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  apenas  emitiu 

manifestação pelo desprovimento do apelo e pelo provimento parcial da remessa 

oficial (fls. 173/178).

É o breve relatório.

DECIDO

In  casu,  demonstrando  a  autora  seu  vínculo  trabalhista  com  o 

Município (fls.12/15), faz jus a receber pelo trabalho realizado, pois a remuneração 

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

necessidades  vitais  básicas,  de  modo  que  nenhuma  dificuldade  orçamentária 

justifica o inadimplemento de tais parcelas.

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

verba insalutífera e o terço constitucional de férias, correta se mostra a condenação 

imposta na sentença, não devendo haver retoques. 

Sobre o terço de férias, importa registrar que a ausência do gozo não 

é motivo para obstacular a sua aquisição, sendo, portanto, devido o seu pagamento.

Do  mesmo  modo,  friso  que  a  sua  percepção  independe  de 

requerimento administrativo, pois trata-se de garantia constitucional. 

É esse o posicionamento desse Egrégio Tribunal:     

PROCESSUAL  CIVIL  -  REMESSA  OFICIAL  -AÇÃO  DE 
COBRANÇA  -  VERBAS  TRABALHISTAS  -  REMESSA 
NECESSÁRIA  -  EXCEÇÃO  -  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA  
-CRITÉRIO - VALOR DA CAUSA -PRECEDENTES DO STJ 
- NÃO CONHECIMENTO. Não está sujeita à reapreciação  
obrigatória a decisão que traduz, em sua condenação, valor  
não excedente a 60 salários mínimos, a teor do que dispõe  
o  §2°  do  artigo  475,  do  Código  de  Processo  Civil.  
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDORA 

Desembargador José Ricardo Porto
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MUNICIPAL  -  REQUERIMENTO  DE  DIFERENÇAS 
SALARIAIS E ADICIONAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
PEDIDO  -REMUNERAÇÃO  TOTAL  NÃO  INFERIOR  AO 
SALÁRIO  MINIMO  -  ADICIONAL  DE  FÉRIAS 
-INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO -  
DESNECESSIDADE  DA  DEMONSTRAÇÃO  DO  GOZO  -  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  A  garantia  
esculpida  no  art.  7°,  inc.  IV  c/c  art.  39,  §3°,  ambos  da 
Constituição da República Federativa do Brasil, refere-se à  
remuneração e não somente ao vencimento-base. As férias 
não  podem  ter  seu  gozo  sujeito  ao  requerimento  do 
servidor,  porque  se  trata  de  garantia  constitucional  
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,  nem  tampouco  o  pagamento  do 
adicional  está  sujeito  à  comprovação  do  gozo  das  
respectivas  férias. -(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  
02420080011497001 -  Órgão (2ª Câmara Cível)  -  Relator  
DESA.  MARIA  DE  FATIMA  M.  B.  CAVALCANTI  -  j.  Em 
22/10/2009) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS NÃO GOZADAS + 1/3 E 
QUINQUÊNIOS  -  SENTENÇA  IMPROCEDENTE  -  
IRRESIGNAÇÃO - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO 
TERÇO DE FÉRIAS. MESMO QUE NÃO COMPROVADO 
O  GOZO  -  QUINQUÊNIOS  -TERMO  INICIAL  PARA  A 
CONTAGEM DE TEMPO -LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE 
ENTROU EM VIGOR NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO DE  
2005  -  LAPSO  TEMPORAL  NÃO  COMPLETADO  -  
PROVIMENTO PARCIAL. - Pela interpretação sistemática 
dos  dispositivos  constitucionais  relativos  aos  direitos  
dos  trabalhadores  e  do  Código  Civil,  bem  como 
tomando  por  base  a  jurisprudência  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.  (TJPB - Acórdão do processo 
nº 05120080007183001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator  
DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  Em 
27/04/2010.)(grifei)

Dessa forma, não merece reparo a decisão que condenou o Município 

a pagar a promovente o terço constitucional de férias, referente aos períodos de 

terço de férias, dos períodos de 11/2005 a 12/2006; 12/2006 a 12/2007 e de 12/2008 

Desembargador José Ricardo Porto
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a 12/2009.

No tocante  ao adicional  de insalubridade,  esclareço que,  após a 

Emenda Constitucional nº 19/98,  o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não faz 

menção  ao  inciso  XXIII,  do  art.  7º,  daquele  diploma,  sujeitando,  portanto,  a 

percepção  da  gratificação,  para  os  servidores  sujeitos  ao  vínculo  jurídico-

administrativo, à existência Lei Ordinária que assim estabeleça. 

Com  efeito,  analisando  o  caso  em  disceptação,  verifico  que  a  Lei  

Orgânica  do Município  de  Guarabira,  em seu art.  51,  inciso  X  prevê,  dentre  os 

direitos  dos  servidores  públicos  municipais,  o “adicional  de  remuneração  para  

atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei”. (fls. 16) 

No entanto, com o advento da Lei municipal nº 846/09, em seus arts. 2º 

e 3º, paragrafo único (vide fls. 98 e 99), igualmente dispondo acerca do adicional, as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho passaram a estabelecer as 

operações,  atividades  e  caracterização  das  condições  de  trabalho  consideradas 

insalubres. Vejamos:

Art.  2º.  Os  servidores  municipais  efetivos  que  exercerem 
suas atividades em condições de insalubridade, acima dos 
limites  de  tolerância  estabelecidos  em  Normas  
Regulamentadores do Ministério do Trabalho, terão direito a  
uma remuneração adicional de 10% (dez por cento), para a  
insalubridade de grau mínimo; 20% (vinte por cento), para a  
insalubridade de grau médio,  e 40% (quarenta por cento)  
para insalubridade de grau máximo,  de menor  padrão de  
vencimento do quadro geral do vigente.

Art. 3º. Consideram-se como atividades insalubres, aquelas  
que,  por  sua própria  natureza,  condições  ou métodos  de 
trabalho, expõe o servidor público efetivo a agentes físicos,  
químicos ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites  
de tolerância fixados em razão da natureza e de intensidade 
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Paragrafo único.  As atividades  e  operações consideradas 
insalubres, as normas sobre os critérios de caracterização  
da  insalubridade,  os  limites  de  tolerância  aos  agentes  
agressivos,  os meios  de proteção,  e o tempo máximo de  

Desembargador José Ricardo Porto
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exposição do servidor a esses agentes serão estabelecidos  
pelo  Ministério  do  Trabalho  através  de  Normas  
Regulamentadoras.

Outrossim, no caso dos servidores públicos efetivos do Município de 

Guarabira,  cuja  categoria  (a  autora  é  auxiliar  de  serviços  diversos,  lotada  na 

Secretaria  de  Saúde)  não  teve  sua  regulamentação  efetivada  pela  Lei 

supramencionada  (como  ocorreu  nas  categorias  de  auxiliar  de  limpeza  urbana, 

médico  veterinário  e  coveiro),  contudo,  existe  a  possibilidade  de  utilização  da 

normatização  expedida  pelo  Ministério  do  Trabalho,  fixada  através  da  Norma 

regulamentadora nº 15, Anexo XIV da Portaria nº 3.214/78, visto que presentes as 

hipóteses de aplicação da parcela remuneratória requerida, ante a autorização da lei  

específica dispondo acerca do seu cabimento.

 Vejamos julgado recente desta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  
AGENTE DE LIMPEZA URBANA. INEXISTÊNCIA DE LEI  
ESPECÍFICA.  IRRELEVÂNCIA.  APLICAÇÃO  DA  NORMA 
REGULAMENTADORA  N°  15  DO  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO  E  EMPREGO.  GRAU  MÁXIMO.  
COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  
REFORMA  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  
PROVIMENTO DO RECURSO.  Não é razoável,  tampouco 
justo, admitir que o servidor público exerça seu mister sem a  
correspondente  contraprestação,  por  força  da  inércia  
legislativa da Administração Municipal, que se prevalece de 
sua própria omissão para negar ao servidor direito que  
lei já lhe outorga, mas que depende de regulamentação  
legal.  Destarte,  apesar  de  não  haver  reconhecimento  
expresso do grau de insalubridade relacionado ao cargo 
do promovente, não se pode perder de vista a existência  
de  legislação  municipal  assegurando  a  percepção  da 
referida  gratificação,  bem  como  a  natureza  do  labor  
exercido,  compatível  com  o  grau  máximo  de  
insalubridade, corroborada pela NR n° 15, expedida pelo  
Ministério  do  Trabalho,  aplicada  subsidiariamente.  
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  04020090005949001  - 
Órgão  (QUARTA  CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  Vanda 
Elizabeth  Marinho -  Juíza Convocada -  j.  em 12/06/2012)
(grifei)

Ademais,  o  Magistrado  de  base  utilizou  de  parecer  técnico  para 

arraigar a gratificação de insalubridade à autora, de forma que entendo se tratar de 
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matéria superada, porquanto foi encartado às fls. 136/142 dos autos, laudo pericial  

confirmando  que  as  atividades  exercidas  são  caracterizadas  como  ofensivas  à 

saúde, classificando-se em grau médio.

DA REMESSA OFICIAL

Em  sede  de  reexame  necessário,  e  em  atenção  ao  suscitado  no 
Parecer Ministerial, observo que,  com respeito aos juros e correção monetária 
aplicados  na  sentença  de  primeiro  grau,  o  Magistrado  a  quo determinou  a 
observância  ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/2009, cujo artigo 5º passo a transcrever:

“Art.  1.º-F.  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  
Pública,  independentemente  de  sua  natureza  e  para  
fins de atualização monetária, remuneração do capital  
e  compensação  da  mora,  haverá  a  incidência  uma  
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais  
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta  
de poupança.”  (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a 
nova redação dada pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009). 

No  entanto,  deve-se  ressalvar  a  orientação  recente  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  em  sede  de  recurso  repetitivo,  de  que  a  correção 
monetária deve ser procedida com base no Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO 
FEDERAL.  EMBARGOS À EXECUÇÃO.  JUROS DE 
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI  
9.494/1997. LEI 11.960/2009. NORMA PROCESSUAL.  
APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM 
CURSO.  CONTROVÉRSIA  DECIDIDA SOB  O  RITO  
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
1.  A  Corte  Especial,  no  julgamento  do  REsp  
1.205.946/SP  (Min.  Benedito  Gonçalves,  DJe  
02/02/2012),  sob  o  rito  dos  recursos  especiais  
repetitivos,  firmou  posição  no  sentido  de  que  a  Lei  
11.960/2009,  a  qual  traz  novo  regramento  
concernente à atualização monetária e aos juros de  
mora  devidos  pela  Fazenda  Pública,  deve  ser  
aplicada de imediato aos processos em curso, sem  
retroagir a período anterior à sua vigência.
2. "Como a condenação imposta à Fazenda não é  
de  natureza  tributária (...), os  juros  moratórios 
devem ser calculados com base no índice oficial de  
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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." (REsp 1.270.439/PR, Primeira Seção, Min.  
Castro Meira, DJe 02/08/2013, julgado sob o regime  
do art. 543-C do CPC) 3. A rigor, a decisão agravada  
segue entendimento manifestado pela Primeira Seção  
em recurso especial representativo de controvérsia, o  
qual  tem  aplicação  imediata;  assim,  desnecessário  
aguardar  publicação  do  acórdão  da  ADI  4.357/DF,  
julgada pelo STF, tal como defende a agravante.
4.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp 
1388781/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013).

Com base  no exposto,  cabe a  reforma monocrática  da  sentença 
quanto  a  correção,  por  confronto  com  a  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  não 
devendo ser acolhido o requerimento do Parquet para que os juros moratórios sejam 
fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, posto continuarem adotados nos termos 
legais, conforme consignado.

Diante  dessas  considerações,  utilizo-me  do  art.  557,  caput,  da  Lei 
Adjetiva Civil,  para NEGAR SEGUIMENTO AO  APELO,  e do § 1º-A do mesmo 
dispositivo, para PROVER PARCIALMENTE A REMESSA OFICIAL, de modo que a 
correção  monetária  da  condenação  seja  contabilizada  com  base  no  IPCA,  nos 
moldes explicitados.

Intime-se as partes.

Providências necessárias.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto 
       RELATOR

J/04 e J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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