
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Remessa Oficial nº 0000288-94.2012.815.0951 — Comarca de Arara. 
RELATOR    :Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o  

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AUTORA :Josefa Monteiro da Silva e outros. 
ADVOGADO   :Antônio José Ramos Xavier. 
RÉU   :Município de Arara. 
REMETENTE  :Juízo de Direito da Comarca de Arara. 

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE  ADICIONAL  DE 
TEMPO SERVIÇO C/C TERÇO DE FÉRIAS EM ATRASOS  — 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  —  APELAÇÃO  CÍVEL  — 
INADIMPLEMENTO  DE  ANUÊNIO/QUINQUÊNIO  E  TERÇO 
DE FÉRIAS POR PARTE DO MUNICÍPIO — ÔNUS DA PROVA 
DE  FATO  MODIFICATIVO,  EXTINTIVO  OU  IMPEDITIVO 
NÃO  EXERCIDO  PELO  MUNICÍPIO  —  REVELIA  — 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —  DESPROVIMENTO  DA 
REMESSA.

— Demonstrada a falta de  pagamento pela Administração,  referente  
aos adicionais por tempo de serviço ( anuênios/quinquênios) e terço de  
férias, correta é a decisão que condena o Município ao pagamento das  
verbas pleiteadas, sob pena de se acolher o enriquecimento ilícito do  
ente municipal. Manutenção da sentença. Desprovimento da remessa.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos 
antes identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento à remessa oficial, nos 
termos do voto relator. 

RELATÓRIO. 

Cuida-se de  Remessa Oficial oriunda da sentença de fls. 96/99, 
proferida pelo Juízo da Comarca de Arara, nos autos da “Ação Ordinária de cobrança de 
adicional  de  tempo  de  serviços  c/c  terço  de  férias  em  atrasos”  proposta  por  Josefa 
Monteiro da Silva, Luzia Bernardo Ramo e Maria de Fátima Constantino de Araújo em 
desfavor do Município de Arara. 
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Na sentença,  o Juízo  a quo julgou procedente o pedido,  para 
condenar o Município demandado “à implantação do correto percentual do adicional por  
tempo de serviço  e  consequente  pagamento das  diferenças,  bem assim dos  terços  de  
férias, no período não prescrito (…)”. Condenou o demandado, ainda, ao pagamento de 
honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 

Não houve interposição de recursos voluntários. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 108/109, opinou pelo desprovimento do recurso oficial. 

É o relatório. 

Voto. 

Em suma, as autoras ingressaram com a presente Ação Ordinária 
em desfavor do Município de Arara, postulando o pagamento dos terços de férias e dos 
anuênios,  previstos,  respectivamente,  nos  artigos  51  e  57  do  Regime  Jurídico  dos 
Servidores de Arara, in verbis:  

“Art. 51 – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão 
deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: 
(…)

III – adicional de tempo de serviço;
VII – adicional de férias. 

Art. 57 – O adicional de tempo de serviço é devido em razão de 1% (um por 
cento)  por  ano  de  serviço  público  efetivo,  incidente  sobre  o  vencimento. 
Parágrafo único – O servidor fará jus ao adicional  a  partir  do mês em que 
completar o anuênio.” 

Na sentença,  o  Juízo  a quo julgou procedente  o  pedido,  nos 
seguintes termos: 

“Ex  positis,  julgo  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  por  JOSEFA 
MONTEIRO  DA  SILVA,  LUZIA  BERNARDO  RAMO  E  MARIA  DE 
FÁTIMA CONSTANTINO DE ARAÚJO qualificadas nos autos, em face do 
MUNICÍPIO  DE  ARARA/PB,  condenado  este  à  implantação  do  correto 
percentual  do adicional  por  tempo de serviço e consequente pagamento das 
diferenças, bem assim dos terços de férias, no período não prescrito e conforme 
diretrizes traçadas acima. 

Atualização na forma do art. 13 da Lei n. 8.036/90 e juros de mora de 0,5% 
(meio porcento) ao mês, a partir da citação. 

Custas e Honorários advocatícios pelo réu, no importe de 10% (dez por cento) 
do valor da condenação,  observadas as  diretrizes  dos §§3° e 4°,  art.  20,  do 
CPC.”

Pois bem. 
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Conforme  mencionado,  a  presente  controvérsia  cinge-se  à 
comprovação do direito das autoras ao recebimento, dos últimos cinco anos, das seguintes 
verbas: adicionais por tempo de serviço (anuênios/quinquênios) e o terço constitucional 
de férias. 

É de se observar o fato de que com os documentos trazidos aos 
autos pelas autoras torna-se clara a inclusão das mesmas nas folhas de pagamento do 
município, cabendo a este, portanto, a comprovação de causa modificativa do direito das 
servidoras,  uma  vez  que  os  documentos  hábeis  a  demonstrar  tais  circunstâncias 
conservam-se em poder da Administração Pública. 

Neste norte, assim preleciona o art. 57 da lei em comento:

"Art. 57. O adicional de tempo de serviço é devido em razão de 1% (um por 
cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento." 

Segundo  a  doutrinadora  Fernanda  Marinela,  adicionais  são 
“retribuições  pagas  ao  servidor  em  contraprestação  a  um  determinado  requisito 
preenchido pelo mesmo e previstas na legislação”. Sendo assim, a norma acima é auto 
aplicável, não carecendo de qualquer regulamentação para que seja efetivada, ou seja, não 
se justifica que um servidor público não receba a importância referente aos adicionais, 
dos últimos cinco anos. 

Sobre o tema, observe-se os seguintes  precedentes desta Corte 
em casos semelhantes: 

EMENTA  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE  ,ADICIONAL  DE 
TEMPO SERVIÇO C/C TERÇO DE FÉRIAS EM ATRASOS - APELAÇÃO 
CÍVEL -  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL -  PREJUDICADA -  EXORDIAL 
LIMITADA AO PEDIDO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS -  SERVIDORES 
PÚBLICOS  -  INADIMPLEMENTO  DE  ANUÊNIO/QUINQUÊNIO  E 
TERÇO  DE  FÉRIAS  POR  PARTE  DO  MUNICÍPIO  -  ALEGAÇÃO  DE 
AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DE FATO 
MODIFICATIVO,  EXTINTIVO  OU  IMPEDITIVO  DO  DIREITO  DOS 
AUTORES  CABE  AO  RÉU  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A 
prejudicial  de  mérito  de  prescrição  aduzida  pelo  recorrente  encontra-se 
desacolhida, posto que os pedidos contidos na própria inicial já se limitam aos 
últimos  cinco  anos.  É ônus  do  Município  a  produção  de  prova  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  dos  servidores,  ora 
recorridos, inteligência do art. 333, inciso II do CPC. Demonstrada a falta 
de pagamento pela Administração, referente aos adicionais por tempo de 
serviço (anuênios/quinquênios) e terço de férias, correta é a decisão que 
condena o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de se 
acolher o enriquecimento ilícito. Desprovimento do apelo. TJPB - Acórdão do 
processo  nº  09520110000106001  -  Órgão  (2ª  Câmara  cível)  -  Relator  Des 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque - j. Em 04-09-2012.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS.  PRELIMINAR  DE  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO 
PEDIDO.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. - A despeito de os autores não especificarem o período que 
reclamam o adicional de férias, tal atitude não tem o condão de tornar o pedido 
juridicamente impossível, que, na lição de Fredie Didier Jr. deve ser entendido 
como ilicitude na causa de pedir ou nas próprias partes , situação que inocorre 
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nos autos. - Restando textualmente consignado na decisão de primeiro grau a 
necessária  observância  à  prescrição  quinquenal,  não  há  que  se  falar  em 
reconhecimento  do  instituto.  MÉRITO.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE 
FÉRIAS  E  ADICIO-NAL POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  ALEGAÇÃO  DE 
REVOGA-ÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR MEDIDA PROVISÓRIA. 
ATO  NORMATIVO  LIMITADO  AOS  SERVIDORES  FEDERAIS. 
APLICAÇÃO DA LEI N° 8.112/90 SUBSIDIARIAMENTE, TÃO SOMENTE 
NAS  HIPÓTESES  DE  LACUNA  NO  ESTATUTO  RES-PECTIVO. 
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  NEGATIVA DE  SE-GUIMENTO  AO 
RECURSO.  AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - A Lei n° 8.112/90, Estatuto dos Servidores 
Públicos  Federais,  é  aplicável  aos  servidores  municipais  apenas 
subsidiariamente, na hipótese de lacuna do diploma local. - Logo, não obstante 
a Medida Provisória n° 2.225/2001 tenha revogado a percepção de adicional 
por  tempo  de  serviço  àqueles  servidores  sob  a  égide  da  Lei  n°  8.112/90, 
havendo disposição  expressa no Estatuto dos Servidores do Município de 
Arara acerca do cabimento da referida verba remuneratória, não há que se 
cogitar revogação da lei municipal  por norma federal,  porquanto se trata de 
matéria  que  o  ente  municipal  goza  de  autonomia  de  auto-organização  e 
normatização própria. Precedentes. - "Art. 39. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e  os  Municípios  instituirão,  no âmbito de  sua  competência,  regime 
jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas".  -  Não  logrando  êxito  a 
municipalidade  em  comprovar  a  sua  adimplência,  é  de  se  considerar 
devido o pagamento da verba salarial a que faz jus os servidores. TJPB - 
Acórdão do processo nº 09520110000098001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - 
Relator José Ricardo Porto - j. Em 10-07-2012

No caso especifico dos autos, as autoras fazem jus à readequação 
dos valores finais percebidos, já que o valor efetivamente pago afigura-se menor do que o 
devido, conforme bem esclarecido pelo Juízo a quo, in verbis:  

“Com efeito, no mês de referência de junho de 2010, em que a autora Josefa 
Monteiro da Silva contava com 11 (onze) anos e 7 (sete) meses e 23 (vinte e 
três)  dias  de  serviço,  embora  recebesse  como vencimento  a  quantia  de  R$ 
510,00  (quinhentos  e  dez  reais)  e  de  11%  (onze  por  cento)  fosse  sua 
gratificação por tempo de serviço, recebeu apenas R$ 15,00 (quinze reais). Ora, 
11% de R$ 510,00 é R$ 56,10, existindo, portanto, naquele mês de referência, 
uma diferença de R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos) (vide f. 13). 

Mesma diferença restou comprovada em relação à promovente Luzia Bernardo 
Ramos, no mês de setembro de 2011, em que o valor pago foi também de R$ 
15,00, sendo o efetivamente devido de R$ 70,85 (f. 17); e em relação à Maria 
de Fátima Constantino, que recebeu o importe de R$ 13,00 como gratificação 
por tempo de serviço, embora fosse, para aquele mês, de R$ 65,40 (f. 21)

À vista disso, defiro o pedido para condenar o promovido a pagar às autoras as 
diferenças da gratificação por tempo de serviço, considerando-se como devido 
o  equivalente  a  1% por  ano  de  serviço,  sobre  o  vencimento,  cujos  valores 
deverão  ser  apurados  em  liquidação  de  sentença.  Condeno,  ainda,  na 
implantação do correto adicional de tempo de serviço, observando-se, contudo, 
a prescrição acima mencionada.”

Em relação  ao  terço  constitucional  de  férias,  além de  previsão 
legal no inciso XVII do art.  7 c/c art.  39 da Carta Magna, foi também assegurado tal 
direito pelo Regime Jurídico Único da Edilidade de Arara, em seu art. 63, in verbis:
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"Art. 63. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião 
das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do 
período das férias."

Nessa perspectiva, é perfeitamente legal e devido aos servidores 
públicos o abono correspondente a 1/3 das férias, por se tratar de verba indenizatória, que, 
no entanto, não lhes foram pagos.

Assim,  torna-se  necessária  apenas  a  verificação  acerca  da 
existência ou não dos pagamentos referentes às verbas pleiteadas, ou seja, os adicionais 
por tempo de serviço e o abono de 1/3 de férias gozadas. Outrossim, é ônus do Município 
a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  dos 
apelados, consoante preleciona o art. 333, inciso II, do Digesto Processual Civil vigente.

Vê-se, portanto, que o Município de Arara restou inerte quanto ao 
seu dever de provar, posto que sequer apresentou contestação. Com relação ao pagamento 
feito  com  atraso,  a  eminente  doutrinadora  Fernanda  Marinela  tem  o  seguinte 
entendimento:

"É  uma  situação  grave,  gera  para  os  servidores  grandes  dificuldades,  e  o 
administrador  deve  ser  responsabilizado  funcionalmente  por  essa 
impontualidade. Apesar das inúmeras discussões, hoje a posição dominante é a 
de  que  os  valores  dependem de  atualização  monetária,  para  impedir  que  a 
remuneração sofra redução em seu valor real provocada pelo decurso do tempo 
e pela inflação".

É  mister  lembrar  que  não  deve  o  servidor  público  sofrer 
indefinidamente pela espera da remuneração devida em troca de sua força laboral, quanto 
mais  o  Município  demandado  facultar  tal  pagamento  ao  funcionário,  se  é  seu  dever 
adimpli-lo, tendo em vista que não se admite a prestação de serviço gratuito, além do que, 
solução  diversa  importaria  em  violação  ao  Princípio  Geral  de  Direito  que  veda  o 
enriquecimento sem causa.

Os  princípios  e  as  normas  informadoras  da  Administração 
Pública,  não  podem servir  de  óbice  para  realização  do  interesse  do  servidor,  isto  é, 
justamente  o  direito  ao  recebimento  de  verbas,  constitucionalmente  asseguradas, 
condizentes  ao  respectivo  trabalho  realizado,  ainda  que  seja  o  ente  público  seu 
empregador, pois a supressão ou retenção, não só ameaça a subsistência do trabalhador, 
como  também  a  de  seus  dependentes.  É  nesse  norte  que  tem  decidido  os  diversos 
Tribunais Pátrios, senão vejamos:

"CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.  COBRANÇA 
DE  VENCIMENTOS,  FÉRIAS  E  13  0  SALÁRIO  ATRASADOS. 
COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO  COM  O  ESTADO  E  DE  EFETIVA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ORRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVAR 
FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO 
DO RECORRIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II,  DO  ESTATUTO 
PROCESSUAL  CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DO  PAGAMENTO  PELA 
ADMINISTRAÇÃO.  VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  CONHECIMENTO  E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO". (TJ-RN AC 2009.008039-7. 3a Câmara 
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Cível. Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho. DJ 15/10/2009)

"AÇÃO  DE COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  SALÁRIOS  RETIDOS 
PELO  MUNICÍPIO.  ILEGALIDADE.  DIREITO  ASSEGURADO 
CONSTITUCIONALMENTE.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  A 
retenção de salário de servidor público constitui ato ilegal, violador de direito 
líquido e certo". (77-PB; AC 051.2006.000.496-0/001; Pirpirituba;  Rel.;  Juiz 
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 02/04/2008; pág. 3)

Demonstrada a falta de pagamento pela Administração referente 
aos anuênios e terço de férias, o que produz enormes prejuízos aos servidores públicos, 
correta é a decisão que condena o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, sob 
pena de se fomentar o enriquecimento ilícito por parte da municipalidade. 

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO 
PROVIMENTO À REMESSA,  mantendo a sentença de fls.  96/99 em todos os seus 
termos. 

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator), o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir a 
Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procuradoria 
de Justiça. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Remessa Oficial nº 0000288-94.2012.815.0951 — Comarca de Arara. 

RELATÓRIO. 

Cuida-se de Remessa Oficial oriunda da sentença de fls. 96/99, 
proferida pelo Juízo da Comarca de Arara, nos autos da “Ação Ordinária de cobrança de 
adicional  de  tempo  de  serviços  c/c  terço  de  férias  em  atrasos”  proposta  por  Josefa 
Monteiro da Silva, Luzia Bernardo Ramo e Maria de Fátima Constantino de Araújo em 
desfavor do Município de Arara. 

Na  sentença,  o  Juízo  a  quo  julgou  procedente  o  pedido,  para 
condenar o Município demandado “à implantação do correto percentual do adicional por 
tempo  de  serviço  e  consequente  pagamento  das  diferenças,  bem assim dos  terços  de 
férias, no período não prescrito (…)”. Condenou o demandado, ainda, ao pagamento de 
honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 

Não houve interposição de recursos voluntários. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 108/109, opinou pelo desprovimento do recurso oficial. 

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 29 de outubro de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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