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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL - PEDREIRO - PEDIDOS 
DE  IMPLANTAÇÃO  E  CONDENAÇÃO  AO 
PAGAMENTO  RETROATIVO  DE  PARCELAS 
REMUNERATÓRIAS - SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA –  REMESSA NECESSÁRIA E 
APELAÇÃO  CÍVEL  - IRRESIGNAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO  -  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE 
SERVIÇO (QUINQUÊNIO)  -  ARGUMENTO  DE 
PAGAMENTO  DO  DIREITO,  CONFORME 
ESTABELECE O CAPÍTULO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO QUE TRATA DA PROGRESSÃO 
HORIZONTAL  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  - 
FÉRIAS  -  DESNECESSIDADE  DE 
REQUERIMENTO E PROVA DO GOZO PARA O 
RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL 
-  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB - 
SEGUIMENTO  NEGADO -  ART.  557,  CAPUT, 
DO CPC E SÚMULA Nº 253, DO STJ . 

- Estando previsto na Lei Maior do Município o 
pagamento  dos  quinquênios  a  todos  os  seus 
servidores, não há como negar esse direito em 
razão de norma jurídica hierarquicamente inferior 
regular uma forma de progressão salarial para a 
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categoria que a promovente integra. 
- O adicional por tempo de serviço não se  con-
funde com progressão geral na carreira, eis que 
sujeitos a requisitos e critérios próprios. Demons-
trado o preenchimento dos requisitos, tem o ser-
vidor direito à percepção da vantagem.
-  É  de  se  garantir  o  direito  aos  servidores 
públicos municipais de receber o terço de férias, 
ainda  que  não  as  tenham  requerido 
administrativamente ou gozado à época devida.

-  STJ -  Súmula 253, “o art.  557 do CPC, que 
autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 
reexame necessário”.

Vistos, etc.

JOSÉ FERREIRA DA COSTA ajuizou  Ação  Ordinária  de 
Cobrança  c/c  Obrigação  de  Fazer  em  face  do  Município  de 
Guarabira/PB,  aduzindo,  em  síntese,  que  é  funcionário  público  da 
Prefeitura de Guarabira, admitido em 14/09/1985, no cargo de Pedreiro, 
sob  o  regime  celetista  com registro  na  CTPS,  porém,  em 2003,  após 
submeter-se a certame público, foi aprovado e nomeado para o mesmo 
cargo, com lotação na Secretaria de Infra-Estrutura do Município e sob o 
regime estatutário.  Sustenta que alguns dos direitos inerentes ao cargo 
que  ocupa  não  estão  sendo  quitados  pelo  Município,  conforme 
discriminados na exordial, razão porque pede pela procedência da ação 
para  condenar  a  Edilidade  à  implantação  e  pagamento  das  verbas 
pleiteadas.

Juntou documentos às fls. 16/53. 

O Município de Guarabira apresentou contestação, às fls. 
57/65, alegando, em síntese, que o pedido formulado pela autora deve ser 
julgado improcedente,  tendo em vista  a  absoluta inexistência do direito 
postulado, bem como, pela total falta de amparo jurídico que dê guarida à 
pretensão autoral.

Juntou documentos às fls.66/85.

Sobreveio réplica às fls. 90/98.

Conclusos, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de 
Guarabira, às fls. 150/158, julgou parcialmente procedente o pedido, cujos 
Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003400-58.2009.815.0181                                2



termos finais  transcrevo, in verbis: 

“Por todo o exposto, julgo procedente, em parte, a  
pretensão requerida  na  inicial  e,  em  consequência,  
determino que  o  promovido implante,  com  base 
apenas no vencimento básico do cargo exercido pela  
autora,  o  adicional  por  tempo  de  serviço,  na 
modalidade  quinquenal,  observado  o  percentual  
requerido por este na inicial (subitem 2.9.2) - 11% (onze  
por cento) -, com incidência a partir de 14.09.2005. Ato  
seguinte,  condeno o demandado ao pagamento dos 
valores  relativos  aos  quinquênios  até  a  sua  devida  
implantação,  observando-se  o  percentual  acima 
reportado,  a  contar  de  14.09.2005.  Entretanto,  no  
período  inferior  a  referida  data,  serão  aplicadas  as  
regras de incidência dos quinquênios disciplinadas no  
art. 51, XVI, da Lei Orgânica Municipal, tudo no limite  
do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto  
nº 20.910/32, no período que antecedeu ao ajuizamento  
desta  demanda.  Condeno  ainda,  o  promovido ao 
pagamento  dos  terços  de  férias  requeridos  na  inicial  
(subitem 2.10.4), com base na remuneração vigente no  
início  das  férias,  no  que  tange  às  férias  que  foram 
gozadas (09/2007 a 09/2008 e de 09/2008 a 09/2009 –  
fl. 122), e com arrimo na remuneração em vigor no mês  
posterior ao do término de cada período aquisitivo, em  
relação às férias não usufruídas (09/2004 a 09/2005,  
09/2005 a 09/2006 e de 09/2006 a 09/2007). [...]”.

Inconformado com a r. Sentença, o Município de Guarabira 
apelou às fls. 160/165, alegando, em apertada síntese, que a apelada tem 
assegurada,  por  Lei,  a  progressão  funcional  por  tempo  de  serviço 
(quinquênios)  e  que  os  autos  dão  conta  do  cumprimento  rigoroso  da 
legislação, bem como é indevido o terço de férias, já que não houve seu 
efetivo gozo, razões pelas quais, requer a reforma da sentença no tocante 
à concessão das referidas verbas.

Embora intimada, a autora não apresentou contrarrazões do 
recurso, conforme atesta a certidão fl. 169.

Cota  Ministerial  às  fls.  175/176  sem  manifestação  de 
mérito..

É o relatório.

DECIDO
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                       Inicialmente, tenho que está fadado ao insucesso, o trecho 
da apelação que enfrenta os capítulos da sentença inerentes aos quinquê-
nios, pois, a progressão funcional prevista no Plano de Cargos dos Servi-
dores do Município de Guarabira não possui como único critério o tempo 
de serviço prestado. 

                       Com efeito, não se confundem a progressão na carreira, 
que decorre de vários aspectos, entre os quais o tempo de serviço, e o 
adicional por tempo de serviço, comumente chamado quinquênio, que de-
corre de condições especiais do servidor. 

                           Nesse sentido:

COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL. 
TERÇOS DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, DIFERENÇAS 
A TÍTULO DE SALÁRIO-FAMÍLIA,  CONVERSÃO DE 
LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA,  QUINQUÊNIOS E 
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO. PROCE-
DÊNCIA PARCIAL.  APELAÇÃO.  PERCEPÇÃO DE 
QUINQUÊNIOS. PREVISÃO NO ART. 51, XVI, DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL.  INADIMPLEMENTO COM-
PROVADO, COM BASE EM DEMONSTRATIVOS DE 
PAGAMENTO. DESPROVIMENTO. Faz jus à percep-
ção do quinquênio, no percentual fixado em lei, o 
servidor  que atende a todos os requisitos legais 
para  a  percepção  do  referido  beneficio.  (TJPB  - 
Acórdão do processo n°01820100002619001 - Órgão 
(4ª CAMARA CIVEL) - Relator DES. ROMERO MAR-
CELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. Em 25/04/2012).

Portanto,  o  citado  benefício  não  se  confunde  com  os 
quinquênios prescritos  no  art.  51,  XVI,  da  Lei  Orgânica Municipal,  que 
devem ser pagos a todos os servidores, que assim dispõe: 

“Art. 51. São direitos dos servidores públicos: […].

XVI – o adicional por tempo de serviço será pago a 
todos  os  servidores,  na  forma  da  lei, 
automaticamente pelos sete quinquênios em que 
se desdobrar a razão de cinco por cento (5%) pelo 
primeiro; sete por cento (7%) pelo segundo; nove 
por cento (9%) pelo terceiro; onze por cento (11%) 
pelo  quarto;  treze  por  cento  (13%)  pelo  quinto; 
quinze por cento (15%) pelo sexto e dezessete por 
cento  (17%)  pelo  sétimo,  sendo  este  direito 
extensivo  ao  funcionário  investido  em  mandado 
Legislativo.”
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Esta Corte, aliás, já decidiu, em casos semelhantes, que os 
servidores municipais de Guarabira têm direito ao recebimento da citada 
verba, até porque está prevista na Lei Maior do Município, que não pode 
ter dispositivo rechaçado por norma jurídica hierarquicamente inferior,  in 
verbis: 

“Os quinquênios, tais quais estabelecidos na Lei 
Orgânica  Municipal,  revelam-se  em  norma 
hierarquicamente  superior,  não  podendo  ser 
afastados,  pois,  em  razão  do  Plano  de  Cargos, 
que,  aliás,  visa  a  beneficiar  uma  categoria 
específica  de  servidores.  Seria  particularmente 
inconsistente,  seja  sob  a  perspectiva  formal  ou 
material,  entendermos  que  o  escalonamento 
vertical da categoria do magistério trouxesse em si 
a revogação tácita do benefício de extrema valia, 
qual  seja  a  gratificação  por  tempo  de  serviço 
quinquênios, aplicável indistintamente a todos os 
servidores municipais e insculpido na própria Lei 
Orgânica  do  município.”  (TJPB  – 
AC01820100016361001  –  Des.  Saulo  Henriques  de 
Sá e Benevides – 3ª CC – 14/05/2012)

“Lei ordinária municipal não pode contrariar a Lei 
Orgânica, sob pena de ilegalidade. Além disso, a 
nova  lei  que  tratou  do  PCCR  do  Magistério  do 
Município de Guarabira não pode violar direito que 
já faz parte do patrimônio jurídico da parte.” (TJPB 
– AC 01820090019557001 – Des. Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque – 2ª CC – 26/04/2012)

Quanto  aos  terços  de  férias,  anoto  que  é  pacífica  a 
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  ser  desnecessária  a 
demonstração prévia do gozo de férias,  tampouco a obrigatoriedade do 
pedido administrativo. 

Nesse sentido:

“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  seu 
efetivo  gozo.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal 
Federal.” (TJPB – AC 09420080000592001 - Relator: 
DES. JOSÉ RICARDO PORTO - Data do Julgamento: 
27/04/2012) 
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“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  requerido 
administrativamente  ou gozado à  época devida.” 
(TJPB  –  AC  02620100012579001  -  Relator:  Juiz 
Convocado  ALUIZIO  BEZERRA  FILHO  -  Data  do 
Julgamento: 29/02/2012)

Em verdade, somente com a prova do pagamento das férias 
do período deferido na sentença o apelante rechaçaria tal  condenação, 
porém, nada fez nesse sentido, se limitando a fazer alegação já superada 
pela jurisprudência.

Assim,  entendo que,  por  não existir  prova de pagamento 
das verbas reclamadas e reconhecidas na condenação, bem como, pela 
correta aplicação da prescrição (quinquenal), da sucumbência (recíproca), 
da correção monetária e dos juros de mora, não há razão para reformar a 
sentença a quo.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro no art. 557,  caput, do Código de 
Processo Civil, na jurisprudência dominante do TJPB e na súmula 253 do 
STJ, dada  a  sua  manifesta  improcedência,  nego  seguimento  aos 
recursos  apelatório  e  oficial, mantendo  inalterados  os  termos  da 
sentença fustigada.

P. I.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                            Relator
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