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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  N.  0002251-
27.2009.815.0181
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Guarabira
ADVOGADOS:  Marcelo  Henrique  Oliveira  e  José  Gouveia  Lima
Neto
APELADO: Luzimar Pimentel da Nóbrega
ADVOGADO: Cláudio Galdino da Cunha 
REMETENTE: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PERTINÊNCIA.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.
PAGAMENTO  NÃO  COMPROVADO.  VERBA  DEVIDA,
INDEPENDENTEMENTE DO GOZO DAS FÉRIAS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  Do  TJPB:  “No  que  interessa  à  espécie,  da  análise  da  Lei
Orgânica do Município de Guarabira, datada de 5 de abril de
1990, infere-se que o adicional  por tempo de serviço restou
devidamente  garantido  aos  servidores  públicos  municipais,
conforme preleciona o art. 51, inciso XVI, da referida lei, sendo
devido  o  seu  pagamento,  conforme  decidido.”
(ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.  0006095-
09.2014.815.0181, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 26-04-2016).
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-  De acordo com o art.  373 do CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

- Do TJPB: “O pagamento do terço de férias não está sujeito à
comprovação de requerimento de férias,  nem do seu efetivo
gozo.  O  mais  importante  é  que  tenha  o  servidor  laborado
durante o período reclamado, com sua força de trabalho em
favor  da Administração,  sem exercer  um direito  que lhe era
garantido.”  (ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.  0002128-
41.2013.815.0261,  Relator:  Des.  ABRAHAM  LINCOLN  DA
CUNHA RAMOS, j. em 15-03-2016).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  negar
provimento à apelação e à remessa oficial.

 

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  cível,  esta  última
interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARABIRA contra sentença (f. 147/155)
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Guarabira, que,
nos  autos  da  ação  de  cobrança  ajuizada  por  LUZIMAR  PIMENTEL  DA
NÓBREGA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando
que o promovido:

- implante no contracheque do promovente, com base apenas
no  vencimento  básico  do  cargo  que  foi  exercido  por  ele,  o
adicional  por  tempo  de  serviço,  na  modalidade  quinquenal,
observado o percentual requerido por este na inicial – 7% (sete
por cento), com incidência a partir de 11/02/2009, bem como
pague os valores relativos aos quinquênios até a sua devida
implantação, observando-se o prazo prescricional.

-  pague ao promovente  os  terços  de  férias  requeridos,  com
base na remuneração vigente no início das férias, no que tange
às  férias  que  foram  gozadas  (02/2008  a  02/2009),  e  com
arrimo na remuneração em vigor no mês posterior ao de cada
período  aquisitivo,  em  relação  às  férias  não  usufruídas
(02/2004 a 02/2005, 02/2005 a 02/2006, 02/2006 a 02/2007 e
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02/2007 a 02/2008).

No recurso apelatório  (f.  157/162)  o Município  de  Guarabira
alegou, em síntese, que a Lei Municipal n. 398/98 não prevê o pagamento
do  adicional  por  tempo  de  serviço  e,  portanto,  tal  verba  é  indevida.
Defendeu, ainda, que o autor não tem direito ao terço de férias, uma vez
que  não  gozou  férias.  Com isso,  pleiteou  a  reforma  da  sentença  e  a
improcedência do pedido autoral.

Sem contrarrazões (f. 166).

Parecer ministerial sem manifestação de mérito (f. 170).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator

De início, registre-se que a matéria devolvida pela apelação é a
mesma objeto de análise em sede de remessa necessária, o que autoriza
o julgamento conjunto.

A Lei Orgânica do Município de Guarabira, ao tratar do adicional
por tempo de serviço, prevê o seguinte:

Art. 51 - [...]

[...]

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 sétimo, sendo este direito
extensivo ao funcionário investido em mandato Legislativo.

Diante  dessa  previsão  legal  e  considerando  que  o  autor  foi
nomeado em 1999, ou seja, já se encontra no segundo quinquênio, tem
ele direito a receber o adicional por tempo de serviço correspondente a
7% (sete por cento), conforme determinado na sentença.

Essa  matéria,  inclusive,  foi  recentemente  julgada  por  esta
Segunda Câmara Cível, que assim decidiu em caso análogo:
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APELAÇÃO CÍVEL  E  REEXAME NECESSÁRIO.  SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.  COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS.  PREVISÃO LEGAL.  LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - Como é cediço, os Municípios
possuem  competência  constitucionalmente  garantida  para  fixar  e
alterar  a  remuneração de seus  servidores,  bem como organizar  o
quadro e a carreira de seus órgãos, consoante o disposto no art. 39
da Carta Magna, observando as regras hierarquicamente superiores,
como as Constituições Estadual  e Federal.  - No que interessa à
espécie,  da  análise  da  Lei  Orgânica  do  Município  de
Guarabira,  datada  de  5  de  abril  de  1990,  infere-se  que  o
adicional por tempo de serviço restou devidamente garantido
aos  servidores  públicos  municipais,  conforme preleciona  o
art.  51,  inciso  XVI,  da  referida  lei,  sendo  devido  o  seu
pagamento,  conforme  decidido.  (ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo n. 00060950920148150181, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator: Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j.
em 26-04-2016).

No tocante ao terço constitucional de férias, deve ser mantida
também a condenação, pois o Município de Guarabira não comprovou o
pagamento dos períodos cobrados, ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(…);

II -  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Ademais,  não  merece  guarida  a  tese  recursal,  pois  o
trabalhador  tem direito  ao  terço  de  férias,  independentemente  do  seu
gozo.

Eis jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Reexame necessário - Ação
de cobrança - Servidor público municipal - Salários retidos e terço de
férias - Ausência de prova do pagamento - Ônus do promovido (Art.
333,  II,  do  CPC)  -  Verbas  devidas  -  Manutenção  da  sentença  -
Recurso em patente confronto com jurisprudência dominante desta
Corte de Justiça - Artigo 557, "caput", do CPC e da Súmula 253 do
STJ - Seguimento negado. - Constitui direito de todo servidor público
receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do cargo
para  o  qual  foi  nomeado.  Atrasando,  suspendendo  ou  retendo  o
pagamento  de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o



APeRO n. 0002251-27.2009.815.0181                                                                                                     5

Município,  inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,  impondo-se
julgar procedente o pedido de cobrança. - O pagamento do terço
de férias não está sujeito à comprovação de requerimento de
férias,  nem do seu efetivo gozo.  O mais importante é que
tenha o servidor laborado durante o período reclamado, com
sua  força  de  trabalho  em  favor  da  Administração,  sem
exercer um direito que lhe era garantido. - De acordo com o
sistema do ônus da prova adotado pelo CPC, cabe ao réu demonstrar
o  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  servidor
alegado  em  sua  defesa,  sujeitando  o  Município  aos  efeitos
decorrentes  da  sua  não  comprovação.  -  Consoante  artigo  557,
"caput",  do  CPC,  ao Relator  é  dado negar  provimento  ao recurso
provimento ao recurso monocraticamente, em razão de a insurgência
estar  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal.  -  “Súmula  253,  STJ:  O art.  557,  do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame  necessário.”.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00021284120138150261,
Relator: Des. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 15-
03-2016).

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa
oficial, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator


