
 
  PODER JUDICIÁRIO 

   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
                     GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001094.83.2012.815.0061
RELATOR                : Des. José Ricardo Porto.  
Apelante               : Maria de Fátima Batista Silva. 
Advogado             : Antônio Teotônio de Assunção.  
Apelado                : Município de Araruna, rep. por sua Prefeita.
Advogado             : Adriana Coutinho Grego Pontes. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA 
PÚBLICA.  ESTABILIDADE ESPECIAL DO ART. 19 DO ADCT. 
AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. QUINQUÊNIO. VERBA DEVIDA 
APENAS  A  FUNCIONÁRIO  EFETIVO.  PREVISÃO  NA 
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  À 
CITADA  PRESTAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 

Há de se diferenciar  a estabilidade adquirida em conformidade com o 
artigo 41 da CF para aquela concedida pelo artigo 19 do ADCT, a qual é 
tida como um favor constitucional conferido ao servidor admitido sem 
concurso público  há pelo menos  cinco anos antes  da promulgação da 
Constituição Federal.

Preenchidas  as  condições  insertas  no preceito  transitório,  o  servidor  é 
estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no 
serviço  público  no  cargo  em  que  fora  admitido,  não  tendo  direito  a 
desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 

Como a autora não se trata  de servidora efetiva,  mas  tão  somente  de 
funcionária estável, não faz jus ao quinquênio pleiteado. 

Art.63. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por  
cento  a  cada  cinco  anos  de  serviço  público  efetivo prestado  ao 
Município observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente  
sobre  o  vencimento  básico  do  cargo  efetivo,  ainda  que  investido  o  
servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo único: O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em  
que  completar  o  quinquênio.  (Lei  Municipal  nº  27/2010-  Regime 
Jurídico Único dos Servidores do Município de Araruna)

VISTOS. 

Trata-se de Ação de Cobrança movida  por  Maria de Fátima Batista 
Silva, em face do Município de Araruna, requerendo o pagamento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, além da multa de 40% (quarenta por cento), sobre o período trabalhado no



regime celetista, a implantação do quinquênio dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da 
ação, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), e as férias do período compreendido entre 
2006 e 2012. 

Alega a promovente, em sua peça vestibular, que desde junho de 1982 exerce o 
cargo  de  Professora  na  Edilidade  e  que  ingressou  no  serviço  público  sob  a  égide  da  CLT, 
permanecendo assim até 2010, onde, por meio da Lei Municipal nº 27/2010, o demandado instituiu 
regime jurídico único dos servidores municipais, razão pela qual acredita possuir direito às verbas 
pleiteadas. 

Por ocasião da sentença, fls. 66/75, o julgador  a quo não conheceu do pleito 
autoral no que pertine ao FGTS e as férias do período anterior à mudança de Regime Jurídico, por 
se tratarem de verbas celetistas, sendo dessa forma, de competência da justiça do trabalho.

Com relação ao quinquênio, concebeu que o mesmo apenas é devido a servidor 
efetivo, o que não é o caso da autora, já que ingressou no serviço público sem prévia aprovação em 
certame, julgando improcedente esse pedido. 

Por outro lado, julgou parcialmente procedente o pleito de férias do período de 
2010 a 2012, acrescidas de um terço, contabilizado a partir do Regime Jurídico Único. Condenando, 
ainda, a promovida, aos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sob o montante da 
condenação. 

Inconformada, apelou a demandante, fls. 79/83, sustentando, em suma, possuir 
direito ao adicional por tempo de serviço, conforme a previsão na Lei Municipal nº 07/93, por ser 
funcionária  estável,  por  força  do  art.  19,  do  ADCT,  e,  portanto,  efetiva,  compondo  o  quadro 
permanente de servidores, sob pena de a não concessão gerar o enriquecimento ilícito da Edilidade. 
  

Ao final, pede o provimento de sua irresignação, com a reforma da decisão 
combatida.  

Contrarrazões ofertadas, fls.87/92. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Depreende-se do caderno processual que a autora adentrou no serviço público 
do Município de Araruna em 01 de  junho de 1982,  através  da  assinatura  na  sua  Carteira de 
Trabalho,  conforme  fls.  11,  de  forma  que  recai  sobre  sobre  ela  a  chamada  estabilidade 
extraordinária,  prevista no art.  19, do ADCT,  uma vez que possuía mais de 05 anos de serviço 
público quando da promulgação da Carta da República de 1988. 

Vejamos: 

Art. 19 -  Os  servidores  públicos  civis  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  
Federal  e  dos  Municípios,  da  administração  direta,  autárquica  e  das  
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há  
pelo  menos  cinco  anos  continuados,  e  que  não  tenham sido  admitidos  na  
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forma regulada  no Art.  37,  da  Constituição,  são  considerados  estáveis  no  
serviço público.

Nesse sentido, segue o que dispõe a jurisprudência pátria:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS  
DO  ADCT  DA  CARTA  DE  MINAS  GERAIS.  ESTABILIDADE 
EXTRAORDINÁRIA.  ART.  19  DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 1.  A 
exigência  de  concurso  público  para  a  investidura  em  cargo  garante  o  
respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre  
eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no  
art.  19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional  
para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos  
Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com,  
no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2. A jurisprudência  
desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam  
a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público 
já  estabelecida  no ADCT Federal.  Precedentes:  ADI 498, rel.  Min.  Carlos  
Velloso  (DJ  de  09/08/1996)  e  ADI  208,  rel.  Min.  Moreira  Alves  (DJ  de  
19/12/2002), entre outros. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido  
se julga procedente. (Grifei)
(STF - ADI 100, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado  
em 09/09/2004, DJ 01/10/2004) 

Todavia, ainda que a apelante seja estável, não é considerada uma servidora 
efetiva, já que para isso seria essencial ingressar na Edilidade mediante a realização de concurso 
público, o que incorreu na espécie. 

Sobre estabilidade e efetividade, esclarece Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Excepcionalmente,  a  Constituição  de  1988,  a  exemplo  de  Constituições  
anteriores, conferiu estabilidade a servidores que não foram nomeados por  
concurso,  desde  que  estivessem  em exercício  na  data  da  promulgação  da  
Constituição há pelo menos cinco anos continuados (art. 19 das Disposições  
Transitórias) […]. o reconhecimento de estabilidade a estes servidores não  
implicou efetividade, porque esta só existe em relação a cargos de provimento  
por concurso [...]” (Direito Administrativo, 2005, p. 516)

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL. ESTABILIDADE ESPECIAL.  
DESCONGELAMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.  
IRRESIGINAÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO ART. 19 DO 
ADCT.  AUSÊNCIA  DE  EFETIVIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.  INEXISTÊNCIA.  DESPROVIMENTO  
DO  APELO.  A  vigente  constituição  estipulou  duas  modalidades  de  
estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto  
inarredável  à  efetividade.  A nomeação em caráter  efetivo  constitui-se  em  
condição primordial  para a aquisição da estabilidade,  que é conferida ao  
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funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude  
de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor  
constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há  
pelo menos cinco anos antes da promulgação da constituição. Preenchidas  
as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é  
efetivo,  e possui  somente o direito  de permanência no serviço público no  
cargo  em que  fora  admitido,  todavia  sem incorporação  na  carreira,  não  
tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que  
sejam  privativos  de  seus  integrantes.  O  Superior  Tribunal  de  justiça,  em 
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no  
sentido  de  que  não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico  remuneratório.  
(TJPB; Rec. 001.2012.006645-9/001; Primeira Câmara Especializada Cível;  
Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/02/2014; Pág. 10) 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  ADMITIDO  SEM  CONCURSO  
PÚBLICO  E  REDISTRIBUÍDO  PARA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  
ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA  
DE  INVESTIDURA  EM  CARGO  PÚBLICO.  DESFAZIMENTO  DO  ATO  
ADMINISTRATIVO  PELA  MESA  DIRETORA  DA  ASSEMBLÉIA  
LEGISLATIVA.  ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE  
DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA.  EFETIVIDADE E  
ESTABILIDADE. 1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante  
do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembléia Legislativa do  
Estado.  Efetivação  por  ato  da  Mesa  Legislativa.  Forma  derivada  de  
investidura em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição  
Federal. 1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou  
de provas e títulos é,  no atual sistema constitucional,  indispensável para o  
cargo  ou  emprego  isolado  ou  de  carreira.  Para  o  isolado,  em  qualquer  
hipótese;  para  o de  carreira,  só  se  fará na  classe  inicial  e  pelo  concurso  
público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos  
subsequentes  que  nela  se  escalonam  até  seu  final,  pois,  para  estes,  a  
investidura se dará pela forma de provimento que é a "promoção". 1.2. Estão  
banidas,  pois,  as  formas  de  investidura  antes  admitidas  -  ascensão  e  
transferência -, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para  
a  qual  o  servidor  público  ingressou  por  concurso.  1.3.  O  preceito  
constitucional inserto no art. 37, II, não permite o "aproveitamento", uma vez  
que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o concurso  
público  exigido.  Precedente.  2.  Efetividade  e  estabilidade.  Não  há  que  
confundir  efetividade  com  estabilidade.  Aquela  é  atributo  do  cargo,  
designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é  
aderência,  é  integração  no  serviço  público,  depois  de  preenchidas  
determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3.  
Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente  
Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público:  
a primeira,  prevista no art.  41, é pressuposto inarredável à efetividade.  A  
nomeação em caráter  efetivo  constitui-se  em condição  primordial  para  a  
aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido  
em  cargo,  para  o  qual  foi  nomeado  em  virtude  de  concurso  público.  A  
segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido  
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àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos  
antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no  
preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente  
o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido,  
todavia  sem  incorporação  na  carreira,  não  tendo  direito  a  progressão  
funcional nela,  ou a desfrutar de benefícios  que sejam privativos  de seus  
integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19  
do  ADCT-CF/88  é  estável  no  cargo  para  o  qual  fora  contratado  pela  
Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa,  
não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço  
público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada  
pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser  
que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à  
contagem  do  tempo  de  serviço  prestado  no  período  de  estabilidade  
excepcional,  como título. 4.  Servidor  estável  "ex  vi"  do art.  19 do ADCT,  
redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira por ato da  
Mesa  Legislativa.  Anulação.  Ilegalidade  e  existência  de  direito  adquirido.  
Alegação improcedente. Súmula 473/STF. 4.1. O ato de "redi stribuição" ou  
"enquadramento", assim como o de "transferência" ou "aproveitamento", que  
propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando  
esse  era  excepcionalmente  estável  no  cargo  para  o  qual  fora  contratado  
inicialmente  (art.  19,  ADCT),  é  nulo,  por  inobservância  ao  art.  37,  II,  da  
Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade  
da  Resolução  da  Mesa  da  Assembléia  Legislativa,  que  efetivou  o  agente  
público, pois a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados  
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmula  
473). A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público - sem  
concurso.  Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido,  para  cassar  a  
segurança  concedida.  E  167635/PA-PARÁ.  
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA.  
Julgamento: 17/09/1996. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação DJ 07-
02-1997  PP-01355.  EMENT VOL-01856-04  PP-00732.  Parte(s):  RECTE.  :  
ESTADO DO PARÁ. (grifos nossos)

Assim, vê-se que a recorrente apenas terá direito às pretensões estabelecidas no 
art. 39, §3º, da Carta Magna, previstas para todos os servidores públicos, e não aquelas inerentes aos 
servidores efetivos, conforme dispõe a jurisprudência do STF e desta Corte, vejamos: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADCT,  
ARTIGO  19.  INCORPORAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO  DE REPRESENTAÇÃO.  
LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ. 1. É necessário que o servidor  
público  possua  ---  além da  estabilidade  ---  efetividade  no  cargo  para  ter  
direito às vantagens a ele inerentes. 2.  O Supremo fixou o entendimento de  
que  o  servidor  estável,  mas  não  efetivo,  possui  somente  o  direito  de  
permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus  
aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus  
integrantes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF;  
RE-AgR  400.343-1;  CE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Eros  Grau;  Julg.  
17/06/2008; DJE 01/08/2008; Pág. 88) 
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REMESA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  ADMISSÃO  ANTES  DA  CF/88.  
AUSÊNCIA  DE  SUBMISSÃO  A  CONCURSO  PÚBLICO.EFETIVIDADE.  
NÃO-CONFIGURAÇÃO.  INCORPORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  E  
ADICIONAL.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  INEXISTÊNCIA.  
PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA OFICIAL. DENEGAÇÃO DA  
SEGURANÇA. " (.) É NECESSÁRIO QUE O SERVIDOR PÚBLICO POSSUA.  
ALÉM  DA  ESTABILIDADE.  Efetividade  no  cargo  para  ter  direito  às  
vantagens  a  ele  inerentes.  2.  O  supremo  fixou  o  entendimento  de  que  o  
servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no  
serviço  público  no  cargo  em  que  fora  admitido.  Não  faz  jus  aos  direitos  
inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes.  
Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  "  (STF.  Reagr  
400343, Rel. Min. Eros grau, j. 17.06.2008). (TJPB; Rec. 001.2007.021032-
1/002; Rel. Juiz Conv. Fábio Leandro de Alencar Cunha; DJPB 21/10/2008;  
Pág. 6)

Ora, analisando a Lei nº 27/2010, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único 
dos Servidores do Município de Araruna, verifico que o art. 63 prevê que o adicional por tempo de 
serviço será devido ao servidor que contar com, no mínimo, cinco anos de serviço efetivo. Vejamos:

Art.63. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a  
cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município observado o  
limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do  
cargo  efetivo,  ainda  que  investido  o  servidor  em  função  ou  cargo  de  
confiança. 

Parágrafo único: O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que  
completar o quinquênio.

Neste mesmo sentido, institui o art. 17, da Lei nº 07/93, quando aduz que os 
quinquênios são devidos aos servidores do quadro permanente da Prefeitura. 

Entretanto,  conforme já demonstrado,  a recorrente não se trata de servidora 
efetiva, mas tão somente de funcionária estável, característica distinta da efetividade, razão pela 
qual não faz jus ao quinquênio pleiteado, não havendo razões para modificar a decisão combatida. 

Neste  mesmo  sentido,  a  1ª  Câmara  Especializada  Cível  desta  Corte  já  se 
manifestou, à unanimidade, com voto de minha relatoria, vejamos: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  
INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE CONTRATO TEMPORÁRIO.  
VÍNCULO  PRECÁRIO.  SUJEIÇÃO  AO  REGIME  JURÍDICO  
ADMINISTRATIVO.  QUINQUÊNIO.  VERBA  DEVIDA  APENAS  A  
FUNCIONÁRIO  EFETIVO.  PREVISÃO  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CITADA PRESTAÇÃO. PEDIDO DE FGTS  
DO  PERÍODO  EM  QUE  LABORAVA  SOB  A  ÉGIDE  DA  CLT.  
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  PARA  ANALISAR  TAL  
PLEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Como a autora não se trata de  
servidora efetiva, mas tão somente de funcionária contratada a título precário,  
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não faz jus ao quinquênio pleiteado. Art. 63. O adicional por tempo de serviço  
é devido à razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público  
efetivo prestado ao município observado o limite máximo de 35% incidente  
exclusivamente  sobre  o  vencimento  básico  do  cargo  efetivo,  ainda  que  
investido o servidor em função ou cargo de confiança.  Parágrafo único:  o  
servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.  
(lei municipal nº 27/2010- regime jurídico único dos servidores do município  
de  araruna).  Não  obstante  esta  corte  entender  pela  possibilidade  de  
pagamento de FGTS a servidor regido pelo regime jurídico administrativo,  
quando reconhecida a nulidade do seu contrato de trabalho firmado com a  
administração  municipal,  tal  situação  diverge  da  hipótese  em comento.  In  
casu, percebo a incompetência da justiça comum estadual correspondente ao  
pleito referente ao fundo de garantia, considerando que tal pedido reporta ao  
período em que a servidora era regida pelo regime celetista, sendo, portanto,  
a  sua  apreciação,  da  competência  material  da  justiça  especializada  do  
trabalho,  nos  termos do art.  114,  I,  da  Constituição  da República.  ‘(...)  o  
Superior  Tribunal  de  justiça  pacificou  o  entendimento  de  que  as  verbas  
concernentes ao período de vigência do regime celetista devem ser postuladas  
perante  a  justiça  do  trabalho.  Súmula  nº  97/stj.  2.  Agravo  regimental  
improvido. ” (agrg no AG 1049612 / RJ. Rel. Min. Arnaldo esteves Lima. J.  
Em 11/11/2008) “ (…) 2. No caso dos autos, a reclamante foi contratada pelo  
município de araruna, PB, no dia 02 de junho de 1992, sob o regime celetista  
e, após a edição da Lei municipal nº 27, de 2010, passou a integrar o regime  
estatutário,  conforme  faz  prova  a  cópia  de  sua  carteira  de  trabalho  e  
previdência social. CTPS (e-stj, fl. 10 e 11). Desta forma, considerando que os  
pedidos  formulados  na  petição  inicial  restringem-se  ao  período anterior  a  
mudança para o regime estatutário, a competência é da justiça do trabalho. É  
que,  a  teor  da Súmula  nº  97 do Superior  Tribunal  de justiça,  “compete  à  
justiça  do  trabalho  processar  e  julgar  reclamação  de  servidor  público  
relativamente  a  vantagens  trabalhistas  anteriores  a  instituição  do  regime  
jurídico único”. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente  
o  juízo  da vara  do trabalho de  guarabira,  PB.  Comunique-se.  Intimem-se.  
Brasília, 31 de março de 2014. Ministro ari Pargendler. Relator” (ministro ari  
Pargendler,  02/04/2014conflito  de  competência  nº  131.764.  PB 
(2013/0405044-5). (TJPB; AC 0001204-19.2011.815.0061; Primeira Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 25/04/2014; Pág. 10) 

Em caso semelhante, acosto outro julgado desta Corte: 

AÇÃO  ORDINÁRIA.  COBRANÇA  DE  ADICIONAIS  POR  TEMPO  DE  
SERVIÇO  E  DIFERENÇA  SALARIAL  E  PAGAMENTO  DAS  
REMUNERAÇÕES  REFERENTES  AOS  MESES  DE  OUTUBRO  E  
NOVEMBRO  DE  2008.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  
RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA. REMESSA NECESSÁRIA  
CONHECIDA  DE  OFÍCIO.  ANÁLISE  EM  CONJUNTO.  QUINQUÊNIOS.  
PREVISÃO LEGAL. ART. 62. LEI MUNICIPAL Nº 180/2002. MANUTENÇÃO  
DA DECISÃO. DIFERENÇAS DE SALÁRIOS EM RELAÇÃO AO MÍNIMO.  
REMUNERAÇÃO  TOTAL  DO  SERVIDOR  NÃO  INFERIOR  AO  MÍNIMO.  
ENTENDIMENTO DO STF. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO  
PARCIAL  DO  RECURSO  E  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  Conforme  o  
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entendimento jurisprudencial  do Superior Tribunal de justiça,  deverá haver  
remessa necessária em face de sentença ilíquida contra os entes federativos e  
as suas respectivas autarquias e fundações de direito público.  Art.  62.  Por  
quinquênio de efetivo exercício do serviço público municipal, será concedido  
ao servidor um adicional correspondente a cinco por cento do vencimento de  
seu cargo efetivo até o limite de sete quinquênios. O entendimento do plenário  
do STF norteou que “a remuneração total do servidor, e não o seu salário-
base,  é  que  não  pode  ser  inferior  ao  salário  mínimo”.  Recurso  adesivo.  
Servidora não efetiva. Ingresso na edilidade sem preenchimento de requisito  
constitucional.  Ausência  de  comprovação  de  participação  em  concurso  
público.  Pagamento  de  quinquênio.  Impossibilidade.  Desprovimento  do  
recurso. (TJPB; AC-RA 003.2009.000010-4/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 20/08/2013; Pág. 13) 

Com essas considerações, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo 
Civil, nego seguimento ao apelo, por ser manifestamente improcedente, mantendo a sentença 
a quo em todos os sentidos. 

P. I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 01 de agosto de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
              RELATOR

J/02
R J/012
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