
                             
   PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0001179-05.2009.815.0181 - Guarabira
RELATORA         :Dra. Vanda Elizabeth Marinho - Juíza Convocada
APELANTE 01    :Paulo Roberto da Silva
ADVOGADO       :Cláudio Galdino da Cunha
APELANTE 02    :Município de Guarabira, rep. por seu Prefeito
ADVOGADOS     :Jáder Soares Pimentel e outros
APELADOS         :Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  PROMOVENTE.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  VERBAS  SALARIAIS.  AUXILIAR  DE 
LIMPEZA URBANA DE GUARABIRA. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  RETROATIVO.  IM-
POSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE.   SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE 
COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTI-
ÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
À SÚPLICA.

- A Administração Pública está vinculada ao princípio da 
legalidade, segundo o qual  o gestor só pode fazer o 
que a lei autoriza. Desse modo, a percepção do adicio-
nal de insalubridade é obrigatória a partir da criação da 
norma regulamentadora, não havendo como se deter-
minar  o  pagamento  do retroativo.  Precedentes  deste 
Tribunal.

APELO DO MUNICÍPIO. TERÇO CONSTITUCIONAL. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GOZO 
DAS FÉRIAS. PARCELA ILEGALMENTE RETIDA. DI-
REITO  ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE. 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊ-
NIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONFORMI-
DADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EDILIDADE. ART.  333, 
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDEN-
TES DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFI-
CAÇÃO DO COMANDO DECISÓRIO   DE   PRIMEI-
RO GRAU. UTILIZAÇÃO  DO ART.  557, CAPUT,  DO

                                                  



DIPLOMA PROCESSUAL JÁ REFERIDO.  NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

-  É direito líquido e certo de todo servidor público perceber 
seu salário pelo exercício do cargo desempenhado, décimo 
terceiro  e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal, nos ter-
mos do artigo 7º, VIII, X, XVII, da Carta Magna, consideran-
do ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustifica-
da.

- As férias não podem ter seu gozo sujeito ao requerimento 
do servidor, porque se trata de garantia constitucional previs-
ta no inciso XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art. 42, §11, 
todos da Constituição Federal, a ser observada pela Admi-
nistração, tampouco o pagamento do adicional está su-
jeito à comprovação 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 pre-
sunção  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.

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

VISTOS.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por  Paulo Ro-
berto da Silva e pelo Município de Guarabira em face da sentença proferida nos autos 

da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida pelo primeiro recorrente. 

Alega o autor que é funcionário  público da municipalidade,  nomeado em 

1998, para a função de Auxiliar de Limpeza Urbana.

Afirma,  ainda,  que alguns  direitos inerentes ao seu cargo não vêm sendo 

pagos, pleiteando, assim, a percepção do terço constitucional de férias, de 2004 a 2008, 

quinquênio, no percentual de 7% (sete por cento), adicional de insalubridade, diferença do 

salário-família, no valor previsto pelo Governo Federal e conversão da licença prêmio em 

pecúnia. 
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Sobrevindo a sentença (fls.137/148), o magistrado a quo julgou parcialmente 

procedente o pleito autoral, condenando a Edilidade à implantação do adicional por tempo 

de serviço (quinquênio), no percentual de 7% (sete por cento), de acordo com as regras 

disciplinadas no art.51, XVI, da Lei Orgânica Municipal e com base no período de ativida-

de pública prestada pelo promovente, bem como determinou o pagamento do retroativo e 

do terço de férias, referente aos períodos aquisitivos indicados na exordial.

Ademais, declarou a ocorrência da sucumbência recíproca, determinado a 

compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art.21,  caput, do Código de 

Processo Civil.

Inconformado, o promovente apelou (fls. 150/156), pleiteando a procedência 

do pedido de pagamento das parcelas retroativas à implantação do adicional de insalubri-

dade pela edilidade, sob a alegação de previsão legal anterior a sua inserção.

Por sua vez, o promovido também interpôs recurso (fls. 157/162), alegando, 

em resumo, que o autor não acostou aos autos o requerimento administrativo das férias 

nos períodos pleiteados. 

Afirma, também, que a concessão do 1/3 constitucional só é devida para 

quem efetivamente entrou em gozo, não sendo o caso do apelado.

 Pugna, ainda, pela exclusão da condenação relativa ao adicional por tempo 

de serviço (quinquênios), aduzindo que este já é pago de forma automática, conforme se 

depreende das fichas financeiras constantes nos autos.

Contrarrazões apenas do promovido, apresentada às fls.168/170.

Em atendimento ao despacho de fls.177, o advogado do autor apresentou 

procuração pública (fls.189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinado 

apenas pelo prosseguimento regular da lide, sem se pronunciar acerca do mérito da de-
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manda – fls.195/197.

 

                     É o relatório.

Decido.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada por esta Corte, bem como pelo Tribunal Superior, comportando a análise meri-

tória monocrática, na forma permissiva do art. 557, caput, do CPC.

RECURSO APELATÓRIO DO AUTOR

Insurge-se o promovente em face da decisão singular que não reconheceu o 

seu direito à percepção das parcelas retroativas do adicional de insalubridade. 

Alega, em síntese, que o pedido autoral se fundamenta na aplicabilidade do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba ao período anterior ao da criação 

da lei municipal.

Afirma, ainda, 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 re-

muneração para atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas na forma da  

lei”. Sustentando, ademais, que a Constituição Federal, em seu art. 7º inciso XXIII, igual-

mente dispõe acerca do adicional, verba também assegurada pela Consolidação das Leis 

do Trabalho, em seu art. 189, e a Norma Regulamentadora NR-15.

Ocorre que tal discussão é desnecessária, visto que o argumento utilizado 

pelo magistrado limita-se a inexistência de lei específica dispondo acerca da verba insalu-

tífera, ou que delegue a aplicação de legislação regulamentadora derivada de outro ente 

público. 

No tocante à previsão constitucional, é cediço que, após a Emenda Constitu-

cional 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 ser -
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vidores sujeitos ao vínculo jurídico-administrativo, à existência Lei Ordinária que assim es-

tabeleça. O que inocorre nos autos, porquanto apenas com o advento da lei municipal 
846/2009, assegurando expressamente à categoria de auxiliar de limpeza urbana o 
direito à percepção do referido adicional, o recorrente passou a fazer jus ao benefí -
cio. 

Quanto à disposição da legislação trabalhista, o postulante afirma textual-

mente em seu arrazoado que é regido pelo regime estatutário, logo, incoerente o pedido 

com base na CLT.

Noutro norte, em que pese o acolhimento, por parte da jurisprudência desta 

Corte, da possibilidade de utilização da normatização expedida pelo Ministério do Traba-

lho, fixada através da Norma regulamentadora nº 15, Anexo XIV da Portaria nº 3.214/78, 

para as hipóteses de aplicação da parcela remuneratória requerida (adicional de insalubri -

dade), tal situação só é cabível quando, a despeito da existência de lei específica dis-
pondo acerca do seu cabimento, a legislação restar omissa quanto aos seus parâ-
metros de concessão. 

Vejamos julgado recente desta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  AGEN-
TE DE LIMPEZA URBANA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.  
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADO-
RA N° 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. GRAU 
MÁXIMO.  COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES  DESTE  TRIBU-
NAL.  REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.  PROVI-
MENTO 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 ne-
gar ao servidor direito que lei já lhe outorga, mas que depen-
de de regulamentação legal. Destarte, apesar de não haver re-
conhecimento expresso do grau de insalubridade relacionado 
ao cargo do promovente, não se pode perder de vista a exis-
tência de legislação municipal assegurando a percepção da 
referida gratificação, bem como a natureza do labor exercido,  
compatível com o grau máximo de insalubridade, corrobora-
da pela NR n° 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, apli-
cada  subsidiariamente.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
04020090005949001 - Órgão (QUARTA CÂMARA CÍVEL) - Rela-
tor  Vanda  Elizabeth  Marinho  -  Juíza  Convocada  -  j.  em 
12/06/2012)(grifei)
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Logo, 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. 

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  
“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve fa-
zer assim.” 1

 Ainda sobre a parcela de insalubridade, trazemos novamente à baila lição 

do ilustre Constitucionalista:

“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 gratifica-
ção, onde a Administração o admitir, e cessará quando ela o con-
siderar 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.”2

Portanto, a definição das atividades insalubres dependerá da norma lo-
cal, pois toda gratificação depende de lei formal, sendo vedado ao órgão julgador esten-

dê-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 dos servidores públicos só 

lhes são alcançados quando houver expressa previsão legal neste sentido, pois a benes-
se será paga, tão-somente, aos ocupantes dos cargos ou dos empregos descritos 
na lei ou em regulamentos como penosos, insalubres ou perigosos.

Nesse norte, trago à baila arestos dos Tribunais do Rio Grande do Sul e de 

Minas Gerais:

1 Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., Malheiros: São Paulo, pp. 82/83.
2ob. cit., p. 414.
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“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍ-
PIO DE SANTO ÂNGELO. COZINHEIRA. ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE. LM Nº 1.256/90 E LEI Nº 1.609/92.  ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS QUE NÃO FORAM ENQUADRADAS COMO 
INSALUBRES. LM Nº 3.070/07, QUE INSTITUIU ALTERAÇÕES 
NA  LM  Nº  1.256/90.  CONDICIONANDO  A  CONCESSÃO  DA 
GRATIFICAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE 
EM LAUDO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO RE-
TROATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO. DESCABIMEN-
TO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Estando a administração 
pública vinculada ao princípio da legalidade, para que seja  
pago adicional de insalubridade ao servidor público é neces-
sária, além de expressa autorização na Lei local, a efetiva de-
monstração das condições danosas à saúde na atividade la-
boral desempenhada. 2. Inicialmente, em atendimento à pre-
visão  do  parágrafo  único  do  art.  91  da  Lei  Municipal  nº  
1.256/90, a definição das atividades insalubres para fins de  
percepção do respectivo adicional foi efetuada pela Lei Muni-
cipal nº 1.609/92, que não enquadrou como insalubres as ati-
vidades desenvolvidas pelas demandantes, inerentes ao car-
go de cozinheira, elencadas na Lei Municipal nº 1.259/90. 3.  
Posteriormente, com a edição da Lei Municipal nº 3.070/07,  
que instituiu alterações na Lei Municipal nº 1.256/90, a con-
cessão do benefício ficou condicionada ao reconhecimento 
da insalubridade em laudo técnico, o qual, por sua vez, elaborado  
somente em abril de 2008, concluiu pela exposição das ocupan-
tes do cargo de cozinheira a agentes insalubres em grau médio.  
4. Assim, inexistindo diploma legal e, após, perícia técnica, no pe-
ríodo anterior a abril de 2008, reconhecendo o direito das autoras  
à percepção de gratificação de insalubridade em grau médio, des-
cabida a pretendida retroação dos efeitos da concessão, efetiva-
da pela municipalidade em maio de 2008, sob pena de violação  
ao princípio da legalidade, já que nenhuma vantagem pecuniária  
pode ser deferida ao servidor se não cumpridas as exigências le-
gais.  Apelo  desprovido.”  (TJRS.  AC  nº  487233-
14.2010.8.21.7000. Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Past. J. em. 
15/12/2010) 

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  DO  MUNICÍPIO  DE 
POUSO  ALEGRE.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊN-
CIA, NO PERÍODO RECLAMADO NA EXORDIAL, DE LEI MUNI-
CIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O PAGAMENTO DA 
GRATIFICAÇÃO  PLEITEADA.  SENTENÇA  REFORMADA  NO 
REEXAME  NECESSÁRIO,  PARA SE  JULGAR  IMPROCEDEN-
TES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJU-
DICADO. No âmbito do Município de Pouso Alegre, tanto sua Lei  
Orgânica quanto o Estatuto dos Servidores Públicos asseguram 
ao servidor o benefício do adicional de insalubridade. Entretanto,  
apesar de ser prevista a concessão do adicional de remuneração  
para atividades insalubres / gratificação pela execução de traba-
lho de natureza  especial  com risco à  saúde,  verifica-se que a  
mesma depende da edição de Lei Especial, o que, in casu, inexis-
tia no período reclamado. Em atenção ao princípio da legalidade,  
a ausência de Lei Especial  no Município de Pouso Alegre não  
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permite que seja pago ao suplicante o adicional de insalubridade  
pleiteado. Sentença reformada no reexame necessário, prejudica-
do o recurso voluntário. (TJMG. Nº 1634606-16.2009.8.13.0525. 
Rel. Des. Eduardo Guimarães Andrade. J. em 25/01/2011) 

A nossa Corte de Justiça, também comunga desse mesmo entendimento:

“REMESSA OFICIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C/ C CORREÇÃO 
DE  ADICIONAL  -  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTATUTÁRIO  -  NE-
CESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO DE ADCI-
ONAL DE PERICULOSIDADE -INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO 
NESSE  SENTIDO  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA 
GRATIFICAÇÃO  ALMEJADA -MODIFICAÇÃO  DO  DECISUM  -  
PROVIMENTO DA REMESSA.  Sendo o promovente servidor 
público  estatutário  e  inexistindo norma que regulamente a  
concessão de adicional de periculosidade para os ocupantes  
de seu cargo, não há como se determinar o pagamento pos-
tulado, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pre-
ceito ao qual está a Administração Pública vinculada por for-
ça do art. 37 da Constituição Federal.”  (Segunda Câmara Cí-
vel. TJ/PB. RO n.º 001.2008.013788-6/001. Relª Desª Maria de 
Fátima M.B.Cavalcanti. J. em 01/12/2009).Grifo nosso.

“RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLI-
CO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA 
DE  PREVISÃO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.  
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. Não existindo previsão legal sobre a in-
cidência do adicional de insalubridade na atividade desenvolvi-
da  pelo servidor,  inviável  a  sua concessão em atenção ao  
princípio da legalidade.” (TJ/PB. Primeira Câmara Cível ROAC 
nº 024.2008.001440-0/001. Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa. J. 
em 01/10/2009).Grifo nosso.

Logo, não merece retoques o decisum objurgado, razão pela qual nego 
seguimento ao apelo do autor.

APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO

In casu, demonstrando o demandante seu vínculo trabalhista com o Municí-

pio (fls.16/21), faz jus a receber pelo trabalho realizado, salientando-se que se trata de 

verba de natureza alimentar, 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.

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

si o ônus probante, dele não se desvencilhando.
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Dessa forma, em face de não ter a edilidade comprovado que pagou o quin-

quênio e o terço constitucional de férias, correta se mostra a condenação imposta na sen-

tença, não devendo 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 vera-
cidade não elidida pela Municipalidade. Verbas devidas.  Des-
provimento do apelo. Manutenção da sentença. Haja vista que a  
alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato ex-
tintivo de direito,  compete ao empregador produzir provas ca-
pazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor  
dos servidores, que buscam o recebimento das verbas salari-
ais não pagas.  (grifei).  (TJPB.  Processo n.  019.2005.000306-
0/001.  1ª  Câmara  Cível.  Rel.  Manoel  Soares  Monteiro.  Julg. 
20/07/2006. DJ. 25/07/2006.)

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. INOCORRÊN-
CIA ― DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1) A retenção de ven-
cimento 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.  ( AC nº 
023.2004.000510-2/001 – Des. Manoel Paulino da Luz. Pub. Em 
02/03/2007.)

Sobre o terço constitucional, importa registrar que a ausência do gozo das 

férias não é motivo para obstacular a sua aquisição, sendo, portanto, devido o seu paga-

mento.

Nesta esteira,  o  Supremo Tribunal Federal,  a quem compete,  precipua-

mente, a guarda da Constituição da República (art. 102, caput, CF/88), em recurso extra-
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ordinário onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, consolidou entendimento 

nos seguintes termos:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.  EXONERA-
ÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO 
TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO 
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  LEI.  JURISPRU-
DÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  RECURSO AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é ad-
quirido após o período de doze meses trabalhados, sendo de-
vido o pagamento do terço constitucional  independente do 
exercício  desse  direito.  2.  A ausência  de  previsão  legal  não 
pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos  
servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruí-
ram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele  
que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes:  
primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso,  
cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do traba-
lhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo finan-
ceiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no  
momento  correto. 4.  Recurso  extraordinário  não  provido.  (RE 
570908, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado 
em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DI-
VULG  11-03-2010  PUBLIC  12-03-2010  EMENT  VOL-02393-04 
PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33.)

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.  (TJPB - Acórdão do processo nº 05120080007183001  
- Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator DES. MARCIO MURILO DA  
CUNHA RAMOS - j. Em 27/04/2010.)(grifei)
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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 capítulo da sentença referen-
te ao reconhecimento do direito à implantação do quinquênio. 

Alega o ente municipal, reiterando os termos da contestação, que, segundo 

as fichas financeiras do autor, colacionadas ao processo, vem cumprindo com a legisla-

ção regulamentadora.

Contudo,  da  análise  dos  contracheques,  acostados  à  petição  inicial 

(fls.17/21), bem ainda da ficha financeira, anexada as fls.75/88, verifica-se que não há 

qualquer rubrica destinada ao adicional por tempo de serviço.

Destarte, como já dito, levando-se em conta que a alegação de pagamento 

de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produ-

zir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, 

que buscam o recebimento das verbas salariais não pagas. Não se desincumbindo de tal  

ônus, faz jus o servidor à percepção das parcelas requeridas, em compasso com a legis-

lação municipal. 

Sobre a matéria, precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça da Para-
íba:

AÇAO DE COBRANÇA - Servidora Pública Municipal -Diferença  
salarial, retenção de vencimentos e férias não pagas - Procedên-
cia parcial do pedido - Ausência de remessa oficial em face do va-
lor da condenação - Insurreição municipal voluntária - Preliminar  
de Incompetência em razão da matéria -Rejeição - Créditos oriun-
dos de relação estatutária - Aplicação da Súmula 137, do STJ -  
Interpretação do art. 114, I, CF, suspensa pelo STF ADI 3.395-6 -  
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Sentença extra petita -Nulidade absoluta - Exclusão da matéria  
não versada na inicial - Prefaciai de nulidade - Cerceamento de  
defesa - Rejeição -Prescrição qüinqüenal - Verbas anteriores ao  
lustro já espancadas da condenação quando da sentença - Súpli-
ca pela total  reforma do julgado -  Alegada ausência de provas  
-Impossibilidade de acolhimento - Pretensão autoral não derruída  
pela Edilidade - Honorários advocatícios mantidos no patamar fi-
xados no julgado - Sucumbência recíproca não configurada - Pro-
movente que decaiu de parte mínima do pedido - Desprovimento  
do apelo. - Compete à Justiça comum estadual processar e julgar  
ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao  
vínculo estatutário. Súmula 137, do STJ. - Havendo a sentença, a  
par de julgar parcialmente procedentes os pedido formulados na 
petição inicial, condenado o réu a obrigações não constantes da  
peça vestibular,  imperioso é o reconhecimento de sua nulidade  
parcial, para os fins de expurgar do seu contexto toda a matéria  
não versada pela promovente. - Não configura cerceamento de  
defesa a falta de suspensão do feito, visto que a propositura da  
cautelar de busca e apreensão de documentos contra o ex-gestor  
da Municipalidade,  não pode obstar a perseguição dos direitos  
por parte de seus servidores. Possível prejuízo, advindo ao pro-
movido por condutas ímprobas de seus antigos administradores,  
deverá ser destes cobradas. - Nas relações jurídicas de trato su-
cessivo em que a Fazenda Publica figure como devedora, quando 
não tiver sido negado o próprio direito Reclamado, a prescrição  
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anteri-
or a propositura da ação. Súmula 85, STJ - É ônus do ente públi-
co comprovar que solveu corretamente a verba salarial a seu ser-
vidor, eis que a alegação de pagamento das respectivas verbas  
representa fato extintivo guia prova compete ao réu, à luz do que  
determina o art. 333, II, do CPC. - Fixados os honorários advoca-
tícios com observância das normas legais, não há razão para a  
reforma do julgado. - Decaindo a autora de parte mínima do seu  
pedido, não há espaço para aplicação dos preceitos do art. 21, do 
Código de Processo Civil. (grifou-se)(TJPB - Acórdão do processo 
nº 05220060008969001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.)

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - Servidora Pública Municipal -Dife-
renças  salariais,  gratificações  natalinas,  terços  constitucionais,  
anuênios e salário família - Procedência parcial - Condenação ao 
pagamento dos adicionais por tempo de serviços - Remessa ofici-
al - Seguimento negado - Valor inferior ao previsto no art. 475, §  
2°, do CPC - Insurreição municipal voluntária - Súplica pela impro-
cedência da pretensão deduzida pela autora - Pretensa alteração  
legislativa - Falta de prova do alegado - Desprovimento. - Quando  
contra a Fazenda Pública for proferida condenação em valor certo  
não superior a 60 sessenta salários mínimos, desnecessária se  
apresenta a remessa obrigatória art. 475, § 2°, CPC. - O Ônus da 
prova incumbe .. II - ao réu, quanto á existência de fato impe-
ditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor art. 333,  
CPC.  (grifou-se)(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00820040016696001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 11/03/2010.)
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AÇÃO DE COBRANÇA - Servidor Público Municipal - Férias não  
gozadas e retenção de salários, 13° e terço constitucional -Proce-
dência parcial do pedido - Expurgos das verbas prescritas - Au-
sência de remessa oficial em face do valor da condenação - In-
surreição municipal voluntária - Súplica pela total reforma do jul-
gado - Ausência de prova dos serviços prestados -Condição de 
servidora  e  retenção  de  verbas  não  derruída  pela  Edilidade  -  
Gozo  das  férias  não  demonstrado  -  Irrelevância  -  Promovente  
aposentada - Direito à indenização dos períodos -Desprovimento.  
- É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou inativo,  
perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado,  
nos termos do artigo 7°,  X,  da Carta Magna, considerando ato  
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. - Em pro-
cessos envolvendo questão de retenção de salários, cabe ao 
Município comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso,  
subtende-se que não o efetuou na forma devida. - O servidor  
aposentado, ainda que voluntariamente, tem direito a receber em 
pecúnia as férias não gozadas quando na ativa. (grifou-se)(TJPB - 
Acórdão do processo nº 03820070018387001 - Órgão (1ª Câmara 
Cível) - Relator DR. CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO - JUIZ 
CONVOCADO - j. Em 11/03/2010.)

Assim, nesse aspecto, o decisório também mostra-se irretocável.

Pois bem. Como é cediço, o Poder Público tem a obrigação constitucional de 

remunerar seus servidores, honrar o pagamento relativo a serviços que usufruiu ou bens 

que adquiriu, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Nesse diapasão, há precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

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, ati-
vos e inativos, com estipêndios nunca inferiores ao salário-míni-
mo nacional unificado. 3) Incumbe à parte diligenciar a juntada de  
prova, quando a mesma se encontra em seus próprios arquivos.  
(grifei)(Apelação Cível nº 023.2004.000510-2 – 2ª Vara da Co-
marca  de  Mamanguape.  Relator  Des.  Manoel  Paulino  da  Luz. 
Data da Publicação 02/03/2007.)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Servidores  Públicos  Municipais.  
Retenção de salários. Impossibilidade. Art. 7º, X, da Constituição  
Federal. Concessão da ordem. Remessa Oficial. Bloqueio sobre o  
FPM e repasse de ICMS. Possibilidade, em vista da necessidade  
de cumprimento imediato da ordem. Exclusão da condenação em  
honorários advocatícios. Súmulas 512/STF e 105/STJ. Provimento  
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parcial da remessa.  É direito líquido e certo de todo servidor  
público perceber seu salário pelo exercício do cargo desem-
penhado, nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, consi-
derando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injusti-
ficada. Não se deve proceder ao bloqueio das contas do FPM 
nem do ICMS como forma de garantir a obrigação municipal. En-
tretanto, no caso concreto, há de ser mantida tal providência, pos-
to que, em se tratando de Mandado de Segurança, a condenação  
deve ter cumprimento imediato, independentemente de expedição  
de precatório.  É incabível em sede de mandado de segurança,  
condenação em honorários advocatícios, conforme se depreende 
das Súmulas 512 do Pretório Excelso e 105 do Superior Tribunal  
de Justiça.  (grifei)(Proc.:037.2005.004497-5/001,  Rel:  DES.  MA-
NOEL  SOARES  MONTEIRO,  Ano:  2006,  Data  
Julgamento:18/9/2006,Data  de  Pub:  22/9/2006,  REMESSA EX-
OFFICIO, Órgão:1ª Câmara,Origem: Sousa.)

Dessa forma, não merece reparo a decisão que condenou o Município a 
pagar ao apelado: o adicional por tempo de serviço, na modalidade quinquenal, no 
percentual de 7% (sete por cento), e retroativos, bem ainda o terço de férias consti-
tucional, relativo aos períodos descritos na sentença.

Diante do exposto,  conforme permissão emanada do caput do art. 557, do 

Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2015, segunda-feira.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
                          Relatora

                              
                                                                                                   J/05
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