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EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA 
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
AUXILIAR  DE  SERVIÇOS  DIVERSOS. ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. 
VERBA INADIMPLIDA PELO ENTE FEDERADO. IMPLANTAÇÃO NO 
CONTRACHEQUE E COBRANÇA RETROATIVA REFERENTE AO PERÍODO 
NÃO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CABIMENTO. 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO APÓS A EDIÇÃO 
DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. TERÇO DE FÉRIAS. PARCELA 
DEVIDA  INDEPENDENTEMENTE  DE  EFETIVO  GOZO  DO  REFERIDO 
DIREITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO. 
PAGAMENTO  RETROATIVO  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE ADICIONAL 
POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. NATUREZA 
JURÍDICA DIVERSA. BASE LEGAL INDIVIDUALIZADA.  PAGAMENTO DA 
VERBA  NÃO  DEMONSTRADO.  BENEFÍCIO  DEVIDO.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.  DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DO  GOZO.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA 
REMESSA NECESSÁRIA.

Apenas a partir da edição da Lei municipal n.º 846/2009, regulamentadora das 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, passou a ser devido o adicional de 
insalubridade aos servidores do Município de Guarabira.

O adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma 
específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões 
funcionais regidas por regras próprias. 

Consoante o entendimento sufragado no RE nº 570.908/RN, que teve repercussão 
geral reconhecida, o pagamento do terço constitucional de férias não depende do 
efetivo gozo desse direito, tratando-se de direito do servidor que adere ao seu 
patrimônio jurídico, após o transcurso do período aquisitivo.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à 
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL N.º 0003890-80.2009.815.0181, em 
que figuram como partes o Município de Guarabira e Maria Lúcia Belarmino Dias.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 



unanimidade,  acompanhando o Relator, em conhecer da  APELAÇÃO CÍVEL E 
REMESSA OFICIAL para negar-lhes provimento. 

VOTO.

O Município  de  Guarabira interpôs Apelação contra a Sentença de f. 
163/172, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da 
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer em face dele ajuizada por Maria Lúcia 
Belarmino Dias, que julgou parcialmente  procedentes  os  pedidos,  determinando 
que procedesse à implantação do adicional por tempo de serviço no contracheque da 
Autora, no percentual de nove por cento do vencimento básico por ela percebido, e 
efetuasse o pagamento dos valores devidos a este título a partir de 12/03/2013, data 
que  passou  a  ser  devido,  respeitada  a  prescrição  quinquenal,  assim  como  à 
implantação do adicional  de  insalubridade em grau máximo,  ou seja,  40%, com 
fulcro no art. 2º c/c art. 3º, parágrafo único, ambos da Lei Municipal n.º 846/09, 
enquanto permanecer exercendo a atividade insalubre mencionada no laudo pericial, 
com o pagamento retroativo a partir da vigência da Lei retromencionada, observada 
a  prescrição  quinquenal,  e  ao  pagamento  dos  terços  constitucionais  das  férias 
gozadas, quais sejam, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, com base na remuneração 
do início do mês em que foram usufruídas, acrescidos de juros de mora e correção 
monetária, na forma do art.  1º-F, da Lei n.º  9.494/97, com a alteração da Lei nº 
11.960/09, deixando de reconhecer o pedido relativo à conversão em pecúnia da 
licença-prêmio, e, em decorrência da sucumbência recíproca, determinou a divisão 
das custas e honorários periciais, estes fixados em R$ 622,00, na proporção de ¾ e 
¼ e a compensação da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação. 
Ao final, submeteu o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 174/180, o Município/Apelante alegou que o adicional por 
tempo de serviço já é pago automaticamente na forma de progressão funcional por 
tempo de serviço, consoante prevê a Lei nº 398/1998, Plano de Cargo, Carreira e 
Vencimentos daquele Município, restando tal fato comprovado através das fichas 
financeiras por ele apresentadas.

Afirmou, ainda, que a Apelada não faz jus ao recebimento do adicional de 
insalubridade no período anterior a vigência da Lei Municipal846/09, tendo em vista 
a inexistência de norma regulamentadora do pagamento de referido benefício para a 
atividade por ela exercida, e que o terço constitucional de férias somente é devido 
em caso de efetivo gozo.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada  a Sentença e 
os pedidos julgados improcedentes.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 188.

A Procuradoria de Justiça não ofertou Parecer de Mérito, f. 193/195.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e 
da Apelação, analisando-as conjuntamente.

A Lei Orgânica do Município de Guarabira, f. 28/54, embora preveja em seu 



art. 51, X1, a concessão do adicional de insalubridade, condicionou expressamente o 
seu pagamento à existência de legislação específica que o regulamente, o que só veio 
a ocorrer com a edição da Lei Municipal n.º 846/2009, f. 119/121, portanto, somente 
a partir da vigência de referido diploma normativo passou a ser devida a parcela 
retromencionada, decidindo dessa forma o Juízo, pelo que inexiste interesse recursal 
do  Apelante  quanto  a  alegação  de  impossibilidade  de  pagamento  do  adicional 
retroativo a período anterior a vigência da lei.

Quanto ao adicional de tempo de serviço, não se pode confundir o acréscimo 
do vencimento básico decorrente de progressão funcional, obtida a partir da 
observância de requisitos legais próprios, com ele, verba estranha ao vencimento e 
que, a este somado, acrescido das demais rubricas de caráter permanente, compõe a 
remuneração do servidor público.

Enquanto a progressão funcional eleva o vencimento básico, que, portanto, 
não é, nesta ocasião, acrescido de outra verba, mas avolumado de per si, o adicional 
por tempo de serviço ostenta natureza nitidamente diferente, utilizando o próprio 
vencimento como base de cálculo, sobre o qual incide o percentual estatuído por 
regra legal específica.

A periodicidade relativa a cada instituto, inclusive, pode ou não coincidir, 
justamente em decorrência da distinção dos respectivos fatos geradores, daí a 
utilização difundida, conforme a hipótese, dos termos quinquênio, anuênio, decênio, 
etc., como sinônimos do adicional por tempo de serviço.

No caso dos servidores públicos do Município de Guarabira, o adicional por 
tempo de serviço tem periodicidade quinquenal, nos termos do art. 51, XVI,2 de sua 
Lei Orgânica.

Não há, portanto, identidade entre os institutos, consoante os precedentes 
desta  Corte3,  tendo o Juízo acertadamente condenado o Município Apelante ao 

1Art. 51. São direitos dos servidores públicos:
[…]
X- adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei.

2Art. 51. São direitos dos servidores públicos:
[...]
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 sexto e dezessete por 
cento (17%) pelo sétimo, sendo este direito extensivo ao funcionário investido em mandato 
Legislativo. 

3 ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO DE FÉRIAS. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO  DE LICENÇA EM PECÚNIA. PREVISÃO 
LEGAL INEXISTENTE. PROVIMENTO  PARCIAL DO PRIMEIRO APELO. O servidor tem 
direito à percepção do terço de férias independentemente do gozo destas. As licenças prêmio só 
admitem conversão em pecúnia quando existente previsão legal e, a critério da administração, houver 
interesse em manutenção do servidor no respectivo posto. Apelação cível. Adicional por tempo de 
serviço (quinquênios). Ausência de prova do pagamento. 2º apelo improvido. O adicional por tempo 
de serviço não se confunde com progressão geral na carreira, eis que sujeitos a requisitos e critérios 
próprios. Demonstrado o preenchimento dos requisitos, tem o servidor direito à percepção da 
vantagem (TJPB, AC 018.2009.003484-6/001, Primeira  Câmara Especializada Cível, Rel. Des. 
Leandro dos Santos, DJPB 15/05/2013, Pág. 9).



pagamento dos quinquênios com observância ao dispositivo suprarreferido.

Quanto à  alegação de que o recebimento do terço constitucional de férias 
está vinculado ao efetivo gozo desta, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 
Recurso Extraordinário nº 570.908/RN4, que teve repercussão geral reconhecida, 
decidiu que o seu  pagamento não depende do efetivo gozo do referido direito, 
entendimento compartilhado por este Tribunal de Justiça5.

Sendo incontroverso o vínculo laborativo, consoante documentos de f. 16/18, 
e não tendo o Réu, ora Apelante, comprovado a realização do pagamento dos terços 
de férias, CPC, art. 333, II, a manutenção de sua condenação ao adimplemento desta 
obrigação, respeitada a prescrição quinquenal, é medida que se impõe.

Posto isso, conhecida a Remessa  Necessária  e  a  Apelação, nego-lhes 
provimento.

É o voto.

4 DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO 
ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO 
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO 
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é 
adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço 
constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode 
restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos 
comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não 
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao 
descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe 
o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento 
correto. 4. Recurso extraordinário não provido (STF, RE 570908, Relatora Min. Cármen Lúcia, 
Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-045 DIVULG 11-03-2010 
Public 12-03-2010 Ement Vol-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33).

5 AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. 
APELAÇÃO CÍVEL 1. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, CONVERSÃO DE LICENÇA-
PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA E SALÁRIO-FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUJEIÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RESPECTIVO GOZO. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1°-A DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL. - As férias não podem ter seu gozo 
sujeito ao requerimento do servidor, porque se trata de garantia constitucional prevista no inciso 
XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art. 42, §11, todos da Constituição Federal, a ser observada pela 
Administração, nem tampouco o pagamento do adicional está sujeito à comprovação do seu efetivo 
gozo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. APELAÇÃO CÍVEL 2. 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. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO 
DO ART. 557, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO 
DO MUNICÍPIO. - 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 verbas 
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 pagamento da verba 
salarial a que faz jus a servidora. Precedentes desta Corte de Justiça (TJPB, Processo n.º 
01820090028418001, Tribunal Pleno, Relator Des. José Ricardo Porto, j. Em 23/04/2012).



Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


