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REMESSA  OFICIAL.  NATUREZA  JURÍDICA  DE
CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  DA  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS
MÍNIMOS.  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.
DESNECESSIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  496,
§3º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.

- No que diz respeito à natureza jurídica, a remessa necessária
NÃO  é  recurso,  porque  não  é  voluntária.  Apesar  de  ser
incorretamente assim chamada, trata-se de uma condição de
eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo
com  a  legislação  vigente  no  momento  de  sua
aplicação/análise, no caso, CPC/2015.

- Nos termos do art. 496, §3º, da Lei Adjetiva Civil/2015, não
há remessa necessária quando a condenação do processo não
ultrapasse a 100  (cem) salários mínimos, em se tratando de
fazenda municipal.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (QUINQUÊNIO).
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL/1973.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE.  VERBA  DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA APELATÓRIA. 
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-  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 parcelas  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.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da  Paraíba, à  unanimidade,  NÃO  CONHECER  A  REMESSA  OFICIAL  E  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por Elza Rodrigues de Farias em desfavor do Município de Guarabira.

Na  sentença  combatida,  fls.  35/38,  o  magistrado  a  quo  julgou  parcialmente
procedente a demanda, condenando a Edilidade à implantação do adicional por tempo de serviço
(quinquênio), no percentual reclamado (7%), com incidência a partir de 15.02.2012, bem como ao
pagamento dos valores em atraso, com observância às regras disciplinadas no art. 51, XVI, da Lei
Orgânica  Municipal  e  à  prescrição  quinquenal,  tudo  acrescido  de  juros  de  mora  e  correção
monetária, bem como aos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação e determinou o reexame necessário. 

Inconformado, apelou o promovido, argumentando, em suma, que o servidor tem a
progressão funcional por tempo de serviço assegurada por lei,  bem como que vem cumprindo a
legislação  no  tocante  aos  quinquênios,  sendo  estes  pagos  de  forma  automática,  conforme
demonstração nas fichas financeiras.

Rebela-se,  ainda,  em  face  dos  honorários,  pugnando,  alternativamente,  pelo
reconhecimento da sucumbência recíproca, com a devida compensação das verbas. 

Ao final,  requereu o provimento da apelação,  julgando-se improcedente o pedido
inicial (fls. 40/44). 

Contrarrazões não ofertadas, conforme certificado às fls. 48.

 Às fls. 55/58, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos. 

É o relatório.
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VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a remessa
necessária NÃO é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorretamente assim chamada,
trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a
legislação vigente no momento de sua aplicação, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. 

Conforme visto, trata-se de remessa oficial no decreto sentencial acima mencionado.
Contudo, apesar da municipalidade encaixar-se no rol dos beneficiados do art. 496 do CPC/2015, a
presente  lide,  nos  termos  do  §3º,  do  mesmo  dispositivo  processual,  não  comporta  reexame
necessário.

Vejamos a norma acima declinada:

“Art.  496.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
(…)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:
I  -  1.000  (mil)  salários-mínimos  para  a  União  e  as  respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II  -  500  (quinhentos)  salários-mínimos  para  os  Estados,  o  Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.” 

In casu, trata-se de condenação de pagamento de quinquênio em favor da servidora, a
incidir desde o ano de 2012, no percentual de 7%, além dos valores retroativos, respeitando-se a
prescrição quinquenal. Ora, considerando-se que a autora percebe um salário líquido de cerca de R$
2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), fazendo-se um simples cálculo aritmético, nota-se que a
importância da condenação está muito distante do patamar estabelecido na citada legislação.

Desta forma, NÃO CONHEÇO da remessa oficial.

DO RECURSO APELATÓRIO

Rebela-se a Edilidade em face da sentença que reconheceu o direito da promovente à
implantação, em seus vencimentos, do adicional por tempo de serviço, assim como o recebimento
dos valores atrasados. 

Demonstrando  a  autora  que  mantém  vínculo  trabalhista  com  o  Município  (fls.
09/10), 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.
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Pois bem. Alega o ente municipal que, segundo as fichas financeiras da demandante,
colacionadas  ao processo,  vem cumprindo com a legislação regulamentadora,  porquanto já está
realizando a introdução do adicional por tempo de serviço (quinquênio). 

Contudo, da análise do contracheque, acostado à petição inicial (fls.10), assim como
das  prefaladas  fichas  financeiras  (fls.  29/32),  verifica-se  que  a  remuneração  da  promovente  é
composta apenas de salário-base e gratificações, além de verbas como horas-extras, terço de férias e
décimo terceiro, inexistindo qualquer rubrica destinada ao referido benefício.  

Destarte, levando-se em conta que a alegação de pagamento de parcelas trabalhistas
representa  fato  extintivo  de  direito,  nos  termos  do art.  333,  II,  do  CPC/73,  aplicável  ao  caso,
compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em
favor  dos  servidores,  que  buscam  o  recebimento  das  parcelas  salariais  não  pagas.  Não  se
desincumbindo  de  tal  ônus,  faz  jus a  funcionária  à  percepção  das  prestações  requeridas,  em
compasso com a legislação municipal. 

Sobre a matéria, precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba:

REMESSA  OFICIAL.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (QUINQUÊNIO).
CABIMENTO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.
RECEBIMENTO  DEVIDO,  RESPEITANDO-SE  À  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO. ADEQUAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  -  Segundo  ordem  jurídica
pátria, faz jus à percepção do quinquênio, no percentual legal, servidor
que atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido
benefício.  -  "A 1ª  Seção/STJ,  ao apreciar  o REsp 1.270.439/PR (Rel.
Min.  Castro  Meira,  DJe  de  2.8.2013  ,  recurso  submetido  ao  regime
previsto  no  art.  543-C  do  CPC),  levando  em  consideração  o
entendimento  firmado  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF  (acórdão
pendente de publicação), pacificou entendimento no sentido de que, em
se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não
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, no que concerne ao período posterior à sua
vigência;  já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADI 4357/DF),
deverá ser  calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete  a
inflação acumulada do período".-STJ - AgRg no REsp 1388941/PR, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, 04/02/2014- (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00021386320158150181,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j.
em 22-11-2016) 

REMESSA  E  APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA  DE COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
RETENÇÃO DE VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  EM
PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE. EXAME À LUZ
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DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  ADICIONAL  POR
TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA REGULADA POR LEI ORGÂNICA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE OCORRÊNCIA
DE  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  E  EXTINTIVO  DESSE
DIREITO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA OFICIAL E DO APELO.  -  "Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma  nele  prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça",  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  -
Adicional  por  tempo  de  serviço  é  uma  vantagem  pecuniária  que  a
administração concede aos servidores em razão do tempo de serviço, e
que se destina a recompensar os que mantiveram por longo tempo no
exercício  do  cargo  e,  havendo  previsão  legal,  não  há  como  não
reconhecer  como  devido  o  pagamento  desse  benefício.  -  A  fim  de
desconstituir  essa  presunção,  caberia  ao  ente  municipal  produzir
arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a
pretensão deferida, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo
Civil,  o  que  não  se  operou  na  hipótese,   razão  porque  forçoso
reconhecer   a  propriedade  da  sentença  hostilizada.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00085097720148150181,  4ª
Câmara Especializada Cível,  Relator  DES. FREDERICO MARTINHO
DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 08-11-2016) 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE CO-
BRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. PE-
DIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
QUINQUÊNIOS. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CABI-
MENTO  DA  IMPLANTAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  NÃO
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão às regras e
aos  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de
1973, porquanto a irresignação foi interposta em face de decisão publi-
cada antes da vigência do CPC/2015. 2. TJPB: "Restando comprovada a
existência de previsão legal que determine o pagamento de adicional por
tempo de serviço, quinquênio, aos servidores de Guarabira, o direito de
receber tal beneficio é medida que se impõe quando atingido o período
do quinquênio exigido pela norma. Cabe ao empregador o ônus de pro-
var a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste
o direito do empregado ao recebimento de verbas salariais pleiteadas."
(Processo n. 018.2010.000298-1/001, Terceira Câmara Cível,  Relator:
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Julgamento: 14/02/2012). 3. Ha-
vendo expressa previsão em lei municipal quanto à possibilidade de pa-
gamento do quinquênio ao servidor, e estando ele enquadrado nas hipó-
teses de implementação dessa gratificação, sua concessão é medida que
se  impõe.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00084525920148150181,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAUJO
DUDA FERREIRA , j. em 01-11-2016) 
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Dessa forma,  não merece  reparo a  decisão que condenou o Município  a  pagar  a
apelada: o  adicional  por  termo  de  serviço,  na  modalidade  quinquenal,  observado  o  percentual
requerido na exordial, além dos valores retroativos, com observância à prescrição quinquenal. 

Em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao resultado da celeuma jurídica –  em
que  a  promovente  foi  vencido  em  parte  mínima-,  mantenho  a  condenação  do  promovido  nos
honorários  advocatícios,  nos  termos  da  decisão  combatida,  não  havendo  que  se  falar  em
sucumbência recíproca. 

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  O  REEXAME  NECESSÁRIO  E
DESPROVEJO O APELO, mantendo-se a sentença em todo os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

 J/02
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