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PROCESSUAL  CIVIL –  Reexame
necessário  e  apelação  cível  –  Ação  de
cobrança -  Prejudicial  –  Prescrição  –
Relação  jurídica  de  trato  sucessivo  –
Observância da prescrição quinquenal pelo
magistrado  de  base  -  Inteligência  da
Súmula 85 do STJ – Rejeição.

- “Súmula nº 85: Nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure  como  devedora,  quando  tiver  sido
negado  o  próprio  direito  reclamado,  a
prescrição  atinge  apenas  as  prestações
vencidas  antes  do  quinquenio  anterior  a
propositura da ação.”

ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário  e  apelação  cível  –  Ação  de
cobrança  –  Procedência  parcial  da
pretensão  deduzida  na  inicial  -  Servidor
público municipal – Adicional por tempo de
serviço  –  Implantação  e  pagamento
retroativo – Impossibilidade - Servidora que
possui  estabilização  constitucional  e
excepcional  (art.  19  do  ADCT)  –  Verba
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devida apenas aos servidores que ocupam
cargos  efetivos  -  Reforma  da  sentença
quanto a este ponto – Férias não gozadas –
Conversão em pecúnia - Servidor da ativa –
Impossibilidade – Modificação do decisum –
Terço de férias e décimo terceiro - Ausência
de  prova  do  pagamento  –  Ônus  do
promovido (art. 373, II, NCPC) – Acerto na
origem – Provimento parcial.

− Consoante  a  legislação  municipal,  o
adicional por tempo de serviço é devido aos
servidores  públicos  efetivos  da  Edilidade,
ou  seja,  àqueles  que  ingressaram  no
serviço público mediante prévia submissão
à concurso público.

− Não  há  como  albergar  a  pretensão
manejada, haja vista que a recorrente não
ocupa  cargo  efetivo,  tendo  apenas
adquirido  uma  estabilidade  excepcional
(ADCT,  art.  19),  inconfundível  com  a
efetividade  (estabilidade  ordinária),
reservada  ao  servidor  investido  em cargo
público efetivo, para o qual foi nomeado em
virtude  de  imprescindível  aprovação  em
concurso público.

− É firme  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal  no  sentido  de  que  a
conversão  em  pecúnia  de  férias  só  se
justifica  quando  não  for  possível  a  sua
fruição, como nos casos de aposentadoria
ou de rompimento do vínculo, em razão da
vedação ao locupletamento ilícito por parte
da Administração

- 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.

2



Reexame Necessário e Apelação Cível nº. 0001793-91.2013.815.0141

-  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.  Assim,  deve  a  edilidade
recorrente providenciar o adimplemento do
décimo  terceiro,  sob  pena  de
locupletamento indevido. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, rejeitar a
prejudicial  e, no mérito, dar provimento parcial  ao reexame necessário e à
apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl.
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e apelação
cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  BREJO  DOS  SANTOS,  objetivando
reformar  a  sentença  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da ação de cobrança, sob o nº
0001632-47.2014.815.0141,  movida  por  RAIMUNDA  FERNANDES  DA
SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial.

Na  sentença  recorrida,  o  magistrado  de
base  condenou  a  aludida  municipalidade  a  implantar  no  contracheque  da
autora  adicional  por  tempo  de  serviço,  bem  como  a  pagar  os  valores
retroativos respectivos. Condenou, outrossim, ao pagamento do 13º salário de
2012  e  das  férias  integrais  não  gozadas,  com  os  respectivos  terços
constitucionais, do período de 2009 a 2014.

Nas suas  razões (fls.  97/102),  o  apelante
suscita,  inicialmente,  a  prescrição  quinquenal.  Em  seguida,  pugna  pelo
provimento do seu apelo,  sob a alegação de que a autora não juntou aos
autos procedimento administrativo exigível  para pagamento do quinquênio.
Outrossim, sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que
requereu férias nos períodos mencionados na exordial. Por fim, assevera que
o vínculo entre a autora e o ente municipal ainda persiste, motivo pelo qual
aduz não fazer a autora jus à percepção de indenização de férias. 
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Sem contrarrazões (fl. 105). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 111).

É o relatório.

V O T O

Satisfeitos  os  pressupostos  de
admissibilidade recursal, passa-se a apreciação conjunta da apelação cível e
do reexame necessário.

Inicialmente,  registro  que  há  de  ser
rechaçada  a  prejudicial  de  prescrição  suscitada  pela  municipalidade
recorrente.  

É  que,  como  é  cediço,  a  prescrição  das
ações contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, dar-se-á em 05
(cinco) anos, conforme intelecção do  art.  1º do Decreto nº.  20.910/32,  “in
verbis”:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra  a Fazenda federal,  estadual  ou  municipal,  seja
qual  for  a  sua  natureza,  prescrevem  em  cinco  anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Perfilhando acerca desta questão,  confira-
se o enunciado da Súmula n° 85 do Colendo STJ:

“Súmula nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora,
quando tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquenio anterior a propositura da ação.” 

Assim,  em  se  tratando  de  obrigação  de
trato sucessivo, como ocorre na hipótese dos autos, a prescrição atingirá as
prestações progressivamente, incidindo apenas sobre as prestações vencidas
antes do  quinquênio  anterior  à  propositura da ação,  conforme descrito  na
sentença objurgada.   

Assim, rejeita-se a prejudicial suscitada.

4



Reexame Necessário e Apelação Cível nº. 0001793-91.2013.815.0141

M É R I T O

“Ab initio”, faz-se necessário registrar que,
consoante se extrai  dos documentos juntados aos autos,  a ora apelada  é
servidora  da  municipalidade  recorrente,  ocupante  do  cargo  de  auxiliar  de
serviços gerais, com submissão ao regime estatutário.

Pois bem. A magistrada de base condenou
o  ora  apelante  ao  pagamento  de  adicional  por  tempo  de  serviço,  sob  o
fundamento de que referida verba encontra-se disciplinada pelo art. 83 da Lei
Orgânica do Municipal. 

Por  essa  razão,  urge  trazer  à  lume  o
arcabouço legislativo regente da espécie para,  depois,  aferir  se, de fato,  a
autora faz jus à percepção da referida verba. 

A pretensão da autora ampara-se no art. 83
da LOM, “in verbis”:

“Art.  83.  Os  servidores,  ocupantes  de  cargo  de
provimento  efetivo ou  em  comissão,  perceberão
adicionais de 5% sobre os vencimentos, ao completarem
os  primeiros  cinco  anos  de  efetivo  serviço  público,
acrescentando-se  mais  5% e  cada  vez  que  a  estes  se
somarem outros  cinco  anos  de  serviço,  limitando-se  a
25%,  contados  na  forma  estabelecida  nos  parágrafos
deste artigo. 
Parágrafo  único.  Computa-se,  para  tanto,  o  tempo  de
serviço  realizado  em  outra  instituição,  pública  ou
privada,  requerida  através  de  procedimento
administrativo.(grifei) 

Dá  análise  dos  preceitos  legais  citados,
verifica-se, claramente, que apenas possuem direito ao adicional por tempo
de serviço os servidores públicos efetivos do Município de Brejo dos Santos,
ou  seja,  aqueles  que  ingressaram  no  serviço  público  mediante  prévia
submissão à concurso público, categoria que não engloba a apelante.

A ora recorrente,  em verdade,  por figurar,
na data da promulgação da Constituição de 1988 há mais de cinco anos como
servidora da edilidade, já que fora admitida em 10 de março de 1983 (fl. 27),
adquiriu uma estabilidade excepcional, instituída pela Carta Magna de 1988,
segundo  as  disposições  do  ADCT1,  em  seu  art.  19,  inconfundível  com  a
efetividade (estabilidade ordinária), reservada ao servidor investido em cargo
público  efetivo,  para  o  qual  foi  nomeado  em  virtude  de  imprescindível
aprovação em concurso público. Veja-se:

1 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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“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 forma regulada no
Art.  37, da Constituição,  são considerados estáveis no
serviço público.” (grifei)

O  Supremo  Tribunal  Federal  ratifica  a
disposição constitucional que instituiu uma hipótese especial de estabilização
funcional no serviço público. Eis alguns precedentes:

“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, dos Estados, do Distrito Federal
e  dos  Municípios que,  quando  da  promulgação  da
Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos
ininterruptos de serviço público. 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 9-8-1996) e  ADI 208,
Rel.  Min.  Moreira  Alves  (DJ de  19-12-2002),  entre
outros.  No mesmo sentido:  ADI 88,  Rel.  Min.  Moreira
Alves, julgamento em 11-5-00,  DJ de 8-9-00;  ADI 289,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 9-2-07, DJ
de  16-3-07;  ADI  125,  Rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,
julgamento em 9-2-07, DJ de 27-4-07.” 2 (grifei)
Em consonância:
“Constitucional.  Estabilidade  excepcional:  art.  19  do
ADCT-CF/88.  Requisitos.  Inobservância.  O preceito do
art.  19  do  ADCT-CF/88  deferiu  a  estabilidade  aos
servidores que não foram admitidos no serviço público
na  forma  do  art.  37,  II  da  Carta  Federal,  mas  a
estabilidade somente se  adquire  se  observado o lapso
temporal de 5 (cinco) anos continuados de prestação de
serviço público.” 3 (grifei)

A jurisprudência  do  Tribunal  Excelso,  há
tempos,  faz  a  distinção entre  efetividade e estabilidade,  esclarecendo que
“preenchidas  as  condições  insertas  no  preceito  transitório,  o  servidor  é
estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no

2 STF. ADI 100. Relatora Ministra Ellen Gracie. DJ 01.10.04.  
3 STF. AI 465.746-AgR. Relator Ministro Eros Grau. DJ 26.11.04.  
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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 integrantes4”. 

Acerca  do  tema,  confira-se  as  seguintes
decisões da Suprema Corte:

“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

4STF - RE 167635
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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  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
"redistribuição" 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.
(RE  167635,  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO  CORRÊA,
Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997
PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP-00732)” (grifei)

E:
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“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LEI  11.712/90  DO  CEARÁ.  ALEGADA  ISONOMIA
ENTRE  SERVIDORES  EFETIVOS  E  SERVIDORES
BENEFICIADOS  PELA ESTABILIDADE DO ART.  19,
ADCT.  IMPOSSIBILIDADE.  O  art.  19  do  ADCT,  por
estabilizar  no  serviço  público  quem não  ocupa  cargo
efetivo, por configurar exceção ao republicano instituto
do concurso público (art. 37, II), deve ser interpretado
nos  seus  estritos  termos.  Precedentes.  Consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, os beneficiários do
art.  19  do  ADCT  gozam,  apenas,  do  direito  de
permanência no serviço público,  vinculados à função
que exerciam quando estabilizados. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.
(RE  356612  AgR,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM
BARBOSA,  Segunda  Turma,  julgado  em  31/08/2010,
DJe-218  DIVULG  12-11-2010  PUBLIC  16-11-2010
EMENT VOL-02431-01 PP-00036)” (grifei)

Mais:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  SERVIDOR  CELETISTA.
ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT.
PRECEDENTES.  O  Supremo  Tribunal  Federal  já
firmou o entendimento de que aquele que preenchera
as  condições  exigidas  pelo  art.  19  do  ADCT  da
CF/1988,  embora  estável  no  cargo  para  o  qual  fora
contratado pela Administração Pública, não é servidor
efetivo. Precedentes.  Hipótese,  ademais,  em que,  para
dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os
requisitos para ser considerado como ocupante de cargo
de  provimento  efetivo,  seria necessário o reexame dos
fatos  e  das  provas  constantes  dos  autos  (Súmula
279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI  681610  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em  09/09/2014,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-185  DIVULG  23-09-
2014 PUBLIC 24-09-2014)” (grifei)

Em  caso  semelhante  ao  dos  autos,  esta
Egrégia Segunda Câmara Cível já decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PRELIMINAR  DE
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL.
PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DE  VERBA
TRABALHISTA. PERÍODO ANTERIOR À LEI LOCAL.
REGÊNCIA  PELAS  NORMAS  DA  CONSOLIDAÇÃO
DAS  LEIS  DO  TRABALHO.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  LABORAL.  ENTENDIMENTO  SUMULADO

9
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NO  ÂMBITO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO
TRABALHO  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. REJEIÇÃO. - O pedido de verba trabalhista
pertinente  ao  período  no  qual  o  servidor  público  foi
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
conforme  entendimento  consolidado  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do
Trabalho – por meio, respectivamente, da Súmula nº 97 e
das Orientações Jurisprudenciais da SDI-1 nº 138 e 205,
item I,  há de ser apreciado pela Justiça Especializada
Trabalhista. - MÉRITO. IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA
DE QUINQUÊNIOS. LEI LOCAL QUE RESTRINGE O
DIREITO  A  SERVIDORES  DO  QUADRO
PERMANENTE  TITULARES  DE  CARGO  EFETIVO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Não  possuindo  a
parte autora estabilidade no cargo que ocupa, bem como
em  não  havendo  comprovação  de  que  ingressou  no
serviço público mediante a aprovação em concurso, não
há  como  lhe  estender  um benefício  legal  estabelecido
exclusivamente aos integrantes do quadro permanente da
edilidade  demandada,  ocupantes  de  cargos  efetivos.
(TJPB;  Rec.  0001196-42.2011.815.0061;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 11/04/2014)” (grifei)

Igualmente:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PRELIMINAR  DE
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL.
PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DE  VERBA
TRABALHISTA. PERÍODO ANTERIOR À LEI LOCAL.
REGÊNCIA  PELAS  NORMAS  DA  CONSOLIDAÇÃO
DAS  LEIS  DO  TRABALHO.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  LABORAL.  ENTENDIMENTO  SUMULADO
NO  ÂMBITO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO
TRABALHO  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. REJEIÇÃO. - O pedido de verba trabalhista
pertinente  ao  período  no  qual  o  servidor  público  foi
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
conforme  entendimento  consolidado  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do
Trabalho – por meio, respectivamente, da Súmula nº 97 e
das Orientações Jurisprudenciais da SDI-1 nº 138 e 205,
item I,  há de ser apreciado pela Justiça Especializada
Trabalhista. - MÉRITO. IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA
DE QUINQUÊNIOS. LEI LOCAL QUE RESTRINGE O
DIREITO  A  SERVIDORES  DO  QUADRO
PERMANENTE  TITULARES  DE  CARGO  EFETIVO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Não  possuindo  a
parte autora estabilidade no cargo que ocupa, bem como
em  não  havendo  comprovação  de  que  ingressou  no
serviço público mediante a aprovação em concurso, não
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há  como  lhe  estender  um benefício  legal  estabelecido
exclusivamente aos integrantes do quadro permanente da
edilidade demandada, ocupantes de cargos efetivos.
(TJPB;  Rec.  0001200-79.2011.815.0061;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 22/05/2014)” (grifei) 

Analisadas  tais  premissas,  conclui-se  que
não há como albergar a pretensão manejada, haja vista que a autora não se
trata de servidora efetiva, devendo, assim, ser reformada a decisão recorrida
neste ponto. 

Da  mesma  forma,  não  possui  a  autora
direito  à  conversão  das  férias  não  usufruídas  em  pecúnia.  Se  enquanto
mantida a relação com a Administração a autora não usufruir do gozo das
férias,  no  momento  da  ruptura  do  vínculo  funcional  é  que  fará  ela  jus à
indenização  ora  pleiteada,  em  face  do  princípio  da  vedação  ao
enriquecimento sem causa. 

Sobre o assunto, é firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal  Federal  no sentido de que a conversão em pecúnia de
férias só se justifica quando não for possível a sua fruição, como nos casos de
aposentadoria  ou  de  rompimento  do  vínculo,  em  razão  da  vedação  ao
locupletamento ilícito por parte da Administração. Veja-se:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas –
bem como outros direitos de natureza remuneratória –
em indenização pecuniária,  por  aqueles  que não mais
podem  delas  usufruir.  Possibilidade.  Vedação  do
enriquecimento  sem  causa  da  Administração.  4.
Repercussão  Geral  reconhecida  para  reafirmar  a
jurisprudência  desta  Corte.
(ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
julgado  em  28/02/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG
06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013 )”    

No mesmo sentido,  esta  Corte  de Justiça
decidiu:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  MUNICIPAL.
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  PRETENSÃO  AO
PAGAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  NATALINA,
FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.  APELO DO
AUTOR.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  ADIMPLEMENTO
MEDIANTE  PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  RUPTURA  DO  VÍNCULO
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FUNCIONAL.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO GOZO
DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO E
REMESSA  OFICIAL.  VERBA  RELATIVA  A
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  NÃO  COMPROVAÇÃO
DA  QUITAÇÃO.  ÔNUS  DO  ENTE  FEDERADO.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO AUTOR
E  DESPROVIMENTO  DO  REEXAME  OFICIAL  E
RECURSO DO DEMANDADO. A Administração pública
está proibida de converter em pecúnia as férias a que
tem direito  o servidor.  Porém, se não há mais  vínculo
com o serviço público,  por  aposentadoria,  exoneração
ou demissão, o servidor tem direito a receber a devida
indenização  pelas  férias  não  gozadas  oportunamente,
inclusive o terço constitucional. É possível o pagamento
do terço constitucional de férias pela edilidade, mesmo
que  não seja  comprovado o  gozo.  Nos  termos  do  art.
333,  II,  do  CPC,  é  ônus  do  município  provar  a
ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
que  afaste  o  direito  do  servidor  ao  recebimento  das
verbas pleiteadas, do qual não se desincumbiu. [...] (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00028663520128150141,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 12-
04-2016)” 

Por outro lado, é de ser mantida a sentença
recorrida no que concerne à condenação do ora apelante ao pagamento dos
terços de férias. 

Como é cediço, a Carta Magna, em seu art.
7º,  XVII,  assegura à todos os trabalhadores urbanos ou rurais o  “gozo de
férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  um terço  a  mais  do  que  o
salário normal”.

O  terço  de  férias,  portanto,  é  um  direito
cristalino que tem o servidor público de receber, por ocasião de suas férias.
Trata-se de um mandamento constitucional, de eficácia plena e aplicabilidade
imediata.

Faz-se necessário  ressaltar,  por  oportuno,
que  o  pagamento  de  tal  verba  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 Municipal, sem exercer um direito que lhe
era garantido. 

Sobre  o  assunto,  o  MINISTRO  CARLOS
BRITTO  asseverou  que  “o  fato  de  o  servidor  não  haver  usufruído  o
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mencionado direito não é de se lhe infligir punição ainda maior; qual seja, a
de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
Entendimento contrário levaria a uma dupla punição ao servidor: impossibilitá-
lo de gozar as férias (art. 39, § 3º, c/c 7º, inciso XVII, da Magna Carta); e,
justamente por esse motivo, negar-lhe a compensação monetária devida, o
que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito por parte do Estado5”. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal
decidiu:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  FÉRIAS.  PERÍODOS NÃO GOZADOS
EM  ATIVIDADE.  RECEBIMENTO  EM  PECÚNIA.
ACRÉSCIMO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
INCISO  XVII  DO  ART.  7O  DA  MAGNA  CARTA.
ADMISSIBILIDADE. O Tribunal de Justiça do Estado
de  São  Paulo,  ao  acolher  o  pedido  do  autor,  apenas
conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7o
da  Lei  das  Leis.  Com  efeito,  se  o  benefício  não  é
usufruído,  porque  a  Administração  indeferiu
requerimento  tempestivo  do servidor,  ao  argumento  de
absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização
correspondente,  acrescida  do  terço  constitucional.  De
outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o
direito,  não  lhe  acarreta  punição  ainda  maior;  qual
seja, a de deixar de receber a indenização devida, com o
acréscimo  constitucional.  Procedimento  esse  que
acarretaria,  ainda,  enriquecimento  ilícito  do  Estado.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(RE  324880  AgR,  Relator(a):  Min.  CARLOS  BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-
00204-01 PP-00380)” (grifei)

No mesmo tom, eis julgado desta Egrégia
Câmara:

“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME
NECESSÁRIO.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
AGENTE  DE  LIMPEZA  URBANA.  MUNICÍPIO  DE
GUARABIRA.  VANTAGEM  INSTITUÍDA  DE  FORMA
GENÉRICA  PELA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.
NORMA  DE  EFICÁCIA  LIMITADA.
REGULAMENTAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI
Nº 846/2009.  IRRETROATIVIDADE DO PAGAMENTO

5RE 324880 AgR, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-00204-01 PP-00380
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DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  BENESSE
DEVIDA  A  PARTIR  DA  EDIÇÃO  DA  LEI
REGULAMENTADORA.  REEXAME  NECESSÁRIO  E
APELO  DESPROVIDOS.  (...)  Terço  constitucional  de
férias.  Prévio  requerimento.  Com-  provação  de  gozo.
Desnecessidade.  Garantia  constitucional.
Desprovimento.  O direito  à férias  anuais  remuneradas
com pelo menos um terço a mais do salário normal é
assegurado pela Carta Magna em seu art. 7º, inc. XVII,
sendo  que  tal  direito  foi  expressamente  estendido  aos
servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º da Lei
maior.  O pagamento  do  terço  constitucional  de  férias
prescinde  de  prévio  requerimento  ou  efetivo  gozo  do
descanso  pelo  servidor.  (TJPB;  AC  018.2009.001133-
1/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB  10/12/2013;
Pág. 13)” (Grifei)

Por fim, registro que, da mesma forma, agiu
com acerto  o  magistrado de  base quanto  à  condenação do  recorrente ao
pagamento do décimo terceiro salário de 2012, eis que, de fato, incumbia ao
Município  fazer  a  prova  do  adimplemento,  considerando  que  ao  autor
somente é exigida a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373,
I, do NCPC), o que foi feito mediante a certeza dos trabalhos prestados. Em
contrapartida, o promovido não comprovou haver pago a verba, nos termos do
art. 373, II do NCPC. 

É  induvidoso  que  o  ato  do  Município  em
não pagar os vencimentos de seus servidores representa frontal ofensa ao
princípio juridicamente sedimentado de que o salário é de índole alimentar,
daí a justificativa de lhe ter o constituinte erigido à categoria de ilícito sua
retenção  dolosa,  “pari  passu” em  que  o  consagra  como  direito  de  todo
trabalhador (CF/ 88, art. 7º, IV, VI e X).

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ÔNUS
DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  0
ADIMPLEMENTO  DOS  TÍTULOS  PLEITEADOS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  DESCUMPRIMENTO  DO
ART.  333,  II,  DO  CPC.  TERÇO  CONSTITUCIONAL,
CUJO  PAGAMENTO  DEVE  SER  REALIZADO
INDEPENDENTE  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DECAIU
DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA
VERBA  HONORÁRIA  MANTIDA.  RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  QUE  SE  IMPÕE.  1.  Em  ação  de
cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento
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das  verbas  salariais.  Não  havendo essa  comprovação,
impõe-se a condenação do ente público, como na espécie
TJPB,  Apelação  Cível  n°  035.2011.000.337-9/001,  de
minha  relatoria,  1a  Câmara  Cível,  DJPB  18/12/12.  A
comprovação  da  condição  de  funcionário  é  suficiente
para a cobrança de verbas salariais retidas e não pagas,
cabendo ao empregador o ônus de provar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que afaste o
direito  do  empregado  ao  recebimento  das  parcelas
pleiteadas  TJPB,  Decisão  Monocrática  na  Apelação
Cível  n°.  021.2010.000.053-4/001,  Relator  Des.  José
Ricardo  Porto,  DJPB  05/10/2012.  É  obrigação  do
Município  comprovar  que  todas  as  remunerações
foram pagas aos seus servidores, na forma consagrada
pela lei, ou que não houve a prestação do serviço, por
dispor  a  Administração  de  plenas  condições  para  tal
fim,  sendo  natural  a  inversão  do  ônus  probatório  .
TJPB,  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  n°
02120090015500001,  Relator  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  3a  Câmara  Cível,  j.  em
12/07/2012.
(...)6” (grifei)

Mais:

“APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
PRETENSÃO  AO  PERCEBIMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA.  INOCORRENCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.
131,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. EMPENHO.
INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À
EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DA LEI
PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Em
determinadas situações, não se caracteriza a ocorrência
do  cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  o
magistrado  julgar  a  lide  de  imediato  por  já  possuir
elementos  suficientes  para  o  seu  convencimento,  haja
vista  ser  ele  o  destinatário  do  acervo  probatório.  -  É
obrigação  do  Município  comprovar  que  todas  as
remunerações  foram  pagas  aos  seus  servidores,  na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço,  por  dispor  a  Administração  de
plenas condições para tal fim, sendo natural a inversão
do  ônus  probatório.7”  (grifei)

6TJPB - Acórdão do processo nº 02120090015948001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator
DESª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 20/02/2013
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Assim,  deve  a  edilidade  recorrente
providenciar  o adimplemento dos terços de férias e do décimo terceiro de
2012, sob pena de locupletamento indevido. 

D I S P O S I T I V O 

Por  essas  razões,  dá-se  provimento
parcial ao reexame necessário e à apelação cível, para, reformando em parte
a  sentença  guerreada,  extirpar  a  condenação  do  Município  ao
pagamento/implantação do adicional por tempo de serviço e da indenização
de férias,  mas mantendo as demais determinações. 

Na hipótese, tendo em vista a nova solução
dada  à  demanda, e  em  face  da  ocorrência  de  sucumbência  recíproca,
conforme o art. 86 do NCPC (art. 21 do CPC/73), deve o autor arcar com 60%
(sessenta  por  cento)  das  custas  processuais,  ressalvado-se,  entretanto,  o
disposto no art. 98, § 3º, NCPC (art. 12 da Lei 1.060/50). Isenta a Fazenda
Municipal do pagamento das custas processuais  (art. 29 da Lei Estadual nº
5.672/1992). 

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  que
fixo em 15% (por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I
do § 3º do art. 85 do NCPC, deve incidir, de igual maneira, a regra do art. 86,
arcando a autora com 70% (setenta por cento) e a municipalidade com 30%
(trinta por cento). 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

7TJPB - Acórdão do processo nº 09820110015991001 - Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) - Relator
DR. ONALDO ROCHA DE QUEIROGA - j. em 15/01/2013
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