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REMESSA  OFICIAL  —  SENTENÇA  ILÍQUIDA  —
CONHECIMENTO  —  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO — DESCABIMENTO — MATÉRIA
REGULADA POR LEI MUNICIPAL — ART. 83 DA LEI Nº
001/2009  —  PREVISÃO  PARA  CARGO  DE
PROVIMENTO EFETIVO E COMISSÃO — AUSÊNCIA
DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA CONCESSÃO
DO  BENEFÍCIO  —  FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO — DIREITO AMPARADO PELO ART. 7º  DA
CF  —  NÃO  DEMONSTRADO  O  PAGAMENTO  DAS
VERBAS — PROVIMENTO PARCIAL.

— “Há de se diferenciar a estabilidade adquirida em conformidade
com o art. 41, da Constituição Federal, para aquela concedida pelo
art.  19,  do  respectivo  ADCT,  a  qual  é  tida  como  um  favor
constitucional conferido ao servidor admitido sem concurso público
há,  pelo menos,  cinco anos antes da promulgação da Constituição
Federal. - 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, não
tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus
integrantes. - Nos ditames do art. 83, da Lei nº 001/2009, para fazer
jus à percepção do adicional por tempo de serviço, o servidor público
do Município de Brejo dos Santos deve exercer cargo de provimento
efetivo ou de comissão, não se configurando, portanto, a hipótese dos
autos.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012854820138150141,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. Em
10-05-2016)
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—  “Em processo envolvendo questão de retenção de vencimento e
verba salarial,  cabe ao município comprovar que fez  o pagamento,
pois,  ao  reverso,  subtende-se  que  não  o  efetuou  na  forma
devida.”(TJPB; APL 0004743-62.2013.815.0371;  Terceira Câmara
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes;
DJPB 24/10/2014; Pág. 17) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A  a Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer da remessa oficial e dar-
lhe provimento parcial.

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Oficial  em face da sentença de fls. 47/57,
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por  Rosilene
Perreira da Silva contra o Município de Brejo dos Santos, julgando parcialmente
procedente o pedido, para condenar a edilidade a: 

a) implantar o adicional por tempo de serviço na remuneração
da  servidora,  no  montante  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento)
sobre  o  vencimento,  conforme  art.  83  da  lei  municipal  nº
001/2009; 
b) pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional
por tempo de serviço dos cinco anos anteriores à propositura da
ação  e  parcelas  vincendas,  a  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença, com juros e correção monetária; 
c) pagar  o décimo terceiro salário  dos  anos de 2009,  2012 e
2013, além das férias integrais, acrescidas do respectivo terço,
referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2009  a  2014,  tudo
devidamente corrigido e com acréscimo de juros de mora.

Houve a oposição de embargos declaratórios,  os quais  foram
acolhidos para suprir omissão e, assim, julgar improcedentes os pedidos de horas extras
e pagamento em dobro das férias vencidas (fls. 67/68). 

Não foi interposto recurso voluntário (fls. 73).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 80/82,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
   É o relatório. 

VOTO

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 -  A dispensa de  reexame necessário,  quando o
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valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

A autora ajuizou a presente ação afirmando que, por ser auxiliar
de  enfermagem,  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo,  possui  direito  ao
recebimento de adicional de insalubridade, horas extras, FGTS, adicional por tempo de
serviço,  décimo terceiro  salário  e  férias,  acrescidas  do terço constitucional,  de  todo
período trabalhado.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente
o pedido, para condenar a edilidade a: 

a) implantar o adicional por tempo de serviço na remuneração
da  servidora,  no  montante  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento)
sobre  o  vencimento,  conforme  art.  83  da  lei  municipal  nº
001/2009; 
b) pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional
por tempo de serviço dos cinco anos anteriores à propositura da
ação  e  parcelas  vincendas,  a  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença, com juros e correção monetária; 
c) pagar  o décimo terceiro salário  dos  anos de 2009,  2012 e
2013, além das férias integrais, acrescidas do respectivo terço,
referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2009  a  2014,  tudo
devidamente corrigido e com acréscimo de juros de mora.

Pois  bem.  A respeito  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  a
pretensão da autora ampara-se no art. 83 da Lei Orgânica do Município de Brejo do
Cruz nº 001/2009, que dispõe:

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.

A  partir  de  uma  análise  do  dispositivo  supramencionado
verifica-se que apenas os servidores públicos efetivos ou em comissão possuem direito
ao adicional por tempo de serviço, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público
mediante prévia submissão a concurso público, categoria que não engloba a autora. 

De acordo com a jurisprudência do TJPB, nem mesmo aqueles
servidores  que  adquiriram estabilidade  excepcional,  instituída  pela  Carta  Magna  de
1988, segundo as disposições do ADCT, em seu art. 191, possuem direito a perceber a
verba em discussão.  Isso porque a  estabilidade excepcional  não se confunde com a
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efetividade (estabilidade ordinária), reservada ao servidor investido em cargo público
efetivo, para o qual foi nomeado em virtude de imprescindível aprovação em concurso
público. 

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – Reexame necessário e apelação cível – Ação
de cobrança – Procedência parcial da pretensão deduzida na inicial -
Servidora  pública  municipal  –  Adicional  por  tempo  de  serviço  –
Implantação  e  pagamento  retroativo  –  Impossibilidade  -  Servidora
admitida sem prévia aprovação em concurso público – Contratação a
título  precário  -  Verba  devida  apenas  aos  servidores  que  ocupam
cargos efetivos - Reforma da sentença – Provimento.   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  a
concurso público. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00000544920148150141,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 02-05-
2017) 

O Supremo Tribunal Federal faz a distinção entre efetividade e
estabilidade,  esclarecendo que quando preenchidas  as condições insertas  no preceito
transitório,  o  servidor  é  estável,  mas  não é  efetivo,  possuindo somente o direito  de
permanência  no  serviço  público  no  cargo  em  que  fora  admitido,  todavia  sem
incorporação  na  carreira,  não  tendo  direito  à  progressão  funcional  ou  desfrutar  de
benefícios privativos de seus integrantes (STF - RE 167635). 

Na  situação  em  exame,  verifica-se  que  a  autora  teve  sua
estabilidade  reconhecida,  uma  vez  que  fora  contratada  antes  da  promulgação  da
Constituição de 1988, conforme fls. 18, logo, não possui direito ao recebimento dos
anuênios.

Seguindo essa linha de raciocínio:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  SUBLEVAÇÃO  DA  EDILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA  POR  FUNDAMENTOS  DIVERSOS.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
DESCABIMENTO.  MATÉRIA  REGULADA  POR  LEI
MUNICIPAL.  PREVISÃO  APENAS  PARA  CARGO  DE
PROVIMENTO  EFETIVO  E  COMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE
REQUISITO  INDISPENSÁVEL  PARA  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO. PROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. - Há de
se diferenciar a estabilidade adquirida em conformidade com o
art. 41, da Constituição Federal, para aquela concedida pelo art.
19,  do  respectivo  ADCT,  a  qual  é  tida  como  um  favor
constitucional  conferido  ao  servidor  admitido  sem  concurso
público  há,  pelo  menos,  cinco  anos  antes  da  promulgação  da
Constituição  Federal.  -  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,  não  tendo  direito  a  desfrutar de
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benefícios que sejam privativos de seus integrantes. - Nos ditames
do  art.  83,  da  Lei  nº  001/2009,  para  fazer jus  à  percepção  do
adicional por tempo de serviço, o servidor público do Município
de Brejo dos Santos deve exercer cargo de provimento efetivo ou
de comissão, não se configurando, portanto, a hipótese dos autos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012854820138150141,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. Em
10-05-2016)

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 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)” 

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
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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.  0001200-79.2011.815.0061;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
DJPB 22/05/2014)” 

Sendo  assim,  não  há  como  prosperar  o  pleito  referente  à
implantação e pagamento do adicional por tempo de serviço.

No  tocante  às  férias  e  13º  salário,  o  direito  da  autora  está
amparado no art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no
valor da aposentadoria;
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal;

O Município não comprovou o pagamento das quantias devidas
relativas ao período pleiteado, como também não apresentou provas que impedissem,
modificassem ou extinguissem o direito da autora de receber as mencionadas verbas
pretéritas.

Ora,  não  se  poderia  exigir  que  a  autora  apresentasse  prova
negativa do não-pagamento  pela  municipalidade ou mesmo prova de que realmente
prestou serviço nos períodos pleiteados, pois é incumbência da edilidade provar que
remunerou seus funcionários ou que estes não laboraram.

Nesse diapasão, cite-se o seguinte aresto:

REMESSA  NECESSÁRIA.  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA  DA
FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 490 DO
STJ.  CONHECIMENTO DE OFÍCIO. De acordo com a Súmula nº
490 do STJ,  a  dispensa de reexame necessário,  quando o valor  da
condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a
sessenta salários mínimos,  não  se  aplica  a  sentenças  ilíquidas.
Remessa  necessária  e  apelação  cível.  Ação  de cobrança.  Servidor
municipal.  Preliminar.  Violação  ao  princípio  da  dialeticidade.
Irresignação  em  harmonia  com  os  termos  da  decisão  em  debate.
Rejeição. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando das
razões recursais é perfeitamente compreensível o inconformismo do
recorrente,  permitindo  a  instância  recursal  delimitar  o  âmbito  de
devolutividade com vistas à reforma do julgado. Mérito. Vencimento e
verba salarial. Retenção. Conduta ilegal. Ônus da prova que incumbia
à  edilidade.  Não  desincumbência. Art.  333,  inciso  II  do  CPC.
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Desprovimento  da  remessa  e  do  apelo. Em processo  envolvendo
questão  de  retenção  de  vencimento  e  verba  salarial,  cabe
ao município comprovar que  fez  o pagamento,  pois,  ao reverso,
subtende-se  que  não  o  efetuou  na  forma  devida. (TJPB;  APL
0004743-62.2013.815.0371;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 24/10/2014; Pág.
17) 

Sendo assim, deve prevalecer apenas a condenação referente ao
pagamento das férias e décimo terceiro salário, já que a autora não possui direito ao
recebimento do adicional por tempo de serviço.

Por  tais  razões,  CONHEÇO  DA REMESSA OFICIAL E
DOU-LHE  PROVIMENTO  PARCIAL,  para  afastar  a  condenação  imposta  ao
município no tocante à implantação e pagamento do adicional por tempo de serviço,
mantendo a condenação contida no item “c”, referente ao pagamento do décimo terceiro
salário e férias, nos termos fixados pelo juízo a quo.

É como voto. 

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL Nº 0001686-13.2014.815.0141 — 1ª Vara de Catolé do Rocha

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Oficial  em face da sentença de fls. 47/57,
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por  Rosilene
Perreira da Silva contra o Município de Brejo dos Santos, julgando parcialmente
procedente o pedido, para condenar a edilidade a: 

a) implantar o adicional por tempo de serviço na remuneração
da  servidora,  no  montante  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento)
sobre  o  vencimento,  conforme  art.  83  da  lei  municipal  nº
001/2009; 
b) pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional
por tempo de serviço dos cinco anos anteriores à propositura da
ação  e  parcelas  vincendas,  a  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença, com juros e correção monetária; 
c) pagar  o décimo terceiro salário  dos  anos de 2009,  2012 e
2013, além das férias integrais, acrescidas do respectivo terço,
referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2009  a  2014,  tudo
devidamente corrigido e com acréscimo de juros de mora.

Houve a oposição de embargos declaratórios,  os quais  foram
acolhidos para suprir omissão e, assim, julgar improcedentes os pedidos de horas extras
e pagamento em dobro das férias vencidas (fls. 67/68). 

Não foi interposto recurso voluntário (fls. 73).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 80/82,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
É o relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 22 de junho de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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