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RECURSO OFICIAL E APELO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
PROFESSOR.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO 
(QUINQUÊNIO).  CABIMENTO.  PREVISÃO  NA  LEI 
ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO.  FÉRIAS  E  TERÇO  DE 
FÉRIAS.  OBRIGATORIEDADE  DE  PAGAMENTO  DAS 
VERBAS  NÃO  ALCANÇADAS  PELA  PRESCRIÇÃO. 
JURISPRUDÊNCIA  DO  TJPB  E  DOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES. ART. 557,  CAPUT, CPC E SÚMULA 253, DO 
STJ. SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS.

- Faz jus à percepção do quinquênio, no percentual fixado em 
lei, o servidor que atende a todos os requisitos legais para a 
percepção do referido benefício.

-  “[...]  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.”1

- Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização do 
pagamento do terço de férias e férias,  nos termos do artigo 
333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, 
sob  pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente 
público  em  detrimento  do  servidor  público,  vedado  pelo 

1 STF – RE nº 570.908 – Relª. Minª. Carmen Lúcia – Tribunal Pleno – 16/09/2009.



ordenamento  jurídico.  “A  Constituição  Federal  prevê, 
expressamente,  o  direito  ao  gozo  de  férias  a  o  acréscimo 
pecuniário  respectivo a  todos os  servidores  públicos,  sejam 
eles efetivos ou comissionados (CF, art. 7º, XVII, e art. 39, § 
3º)”.

- Consoante entendimento do art. 557, caput, CPC, “O relator 
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Por sua 
vez,  nos  termos  da  Súmula  n.  253,  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, o “art. 557 do CPC, que autoriza o Relator 
a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial e apelação manejada pelo Município 
de Guarabira contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de 
Guarabira, nos autos da ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer e pedido 
de antecipação de efeitos da tutela, promovida por José Jenuíno dos Santos Filho, ora 
apelado, em face da Fazenda Pública Municipal recorrente.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou  procedente  a 
pretensão, para o fim de condenar o Poder Público em litígio ao pagamento das férias 
e  do  respectivo  terço  constitucional  relativos  aos  períodos  de  03/2007  a  03/2008, 
03/2008 a 03/2009, 03/2009 a 03/2010, 03/2010 a 03/2011 e 03/2011 a 03/2012, bem como 
à implantação e pagamento de quinquênios incidente sobre o vencimento básico do 
cargo por exercido pelo autor, observado o percentual de 9% (nove por cento) a partir 
de 20.03.2013, aplicando-se, no período anterior a essa data, o disposto no art. 51, 
XVI, da LOM,  observando-se a prescrição quinquenal.

Inconformado,  o  Município  réu  interpôs  recurso  apelatório, 
pugnando  pela  reforma  do  decisum  de  1º  grau,  argumentando,  em  suma:  o 
descabimento do pagamento dos terços de férias, em vista da falta de gozo das férias; 
a  insubsistência  da  condenação  em  quinquênios,  sendo  o  adicional  pago 
automaticamente na modalidade de progressão funcional.

Embora intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (fl. 64).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. DECIDO.



Colhe-se  dos  autos  que  o  promovente  postula  na  inicial  a 
implantação do quinquênio e o pagamento das férias não gozadas e dos respectivos 
terços constitucionais,  tendo sido julgado procedente,  em parte,  a  demanda,  para 
condenar a edilidade ao pagamento  das férias e do respectivo terço constitucional 
relativos aos períodos de 03/2007 a 03/2008, 03/2008 a 03/2009,  03/2009 a 03/2010, 
03/2010 a 03/2011 e  03/2011 a 03/2012,  bem como à implantação e  pagamento de 
quinquênios incidente sobre o vencimento básico do cargo por exercido pelo autor, 
observado o percentual de 9% (nove por cento) a partir de 20.03.2013, aplicando-se, 
no período anterior a essa data, o disposto no art. 51, XVI, da LOM

O art.  51,  XVI,  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Guarabira 
estabelece  que  os  servidores  municipais  terão  direito  ao  adicional  por  tempo de 
serviço, automaticamente, desde que preenchidos o período determinado, in verbis: 

“Art. 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.”

O  TJ/PB,  em  casos  semelhantes,  já  decidiu,  nas  diversas 
Câmaras  Cíveis,  que  os  servidores  municipais  de  Guarabira  têm  direito  ao 
recebimento dos quinquênios, in verbis: 

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.  TERÇO DE FÉRIAS NÃO 
GOZADAS,  QUINQUÊNIOS,  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE 
SERVIÇO  E  LICENÇA  PRÊMIO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
IRRESIGNAÇÕES.  PERCEPÇÃO  DE  QUINQUÊNIOS  COM 
PREVISÃO NO ART. 51, XVI, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 
INADIMPLEMENTO  COMPROVADO,  COM  BASE  EM 
DEMONSTRATIVOS  DE  PAGAMENTO.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  HONORÁRIOS  E  DESPESAS  COMPENSADOS. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  21,  CAPUT,  DO  CPC.  RECURSOS  E 
REMESSA DESPROVIDOS. O servidor só faz jus ao adicional do 
1/3 de férias quando as goza efetivamente, e se ainda na ativa.  Faz 
jus  à  percepção  do  quinquênio,  no  percentual  fixado  em  lei,  o 
servidor que atende a todos os requisitos legais para a percepção do 
referido benefício. O Servidor em atividade não faz jus à conversão 
da licença-prêmio em pecúnia.  porquanto poderá gozá-la até que 
sobrevenha  a  aposentadoria.  Se  cada  litigante  for  em  parte 
vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente 



distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas.”2 

“AÇÃO DE COBRANÇA APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA 
TERÇO  DE  FÉRIAS  COMPROVAÇÃO  DO  EFETIVO  GOZO 
DESNECESSIDADE PRESCRIÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO 
DE  2004/2005  LICENÇA  PRÊMIO  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA 
EXIGÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  SALÁRIO  FAMÍLIA 
PREVISÃO  PELO  ENTE  MUNICIPAL.  28  APELAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO 
QUINQUÊNIOS  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL 
PLANO  DE  CARGOS,  CARREIRA  E  REMUNERAÇÃO  DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL ASCENSÃO FUNCIONAL 
EM  RAZÃO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO  DISTINÇÃO 
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  À  IMPLANTAÇÃO  E 
PAGAMENTO  DOS  QUINQUÊNIOS  PREVISTOS  NA  LEI 
ORGÂNICA  RECURSO  APELATÓRIO  PAGAMENTO  NÃO 
COMPROVADO  INSUBSISTÊNCIA  DOS  ARGUMENTOS 
PROVIMENTO  PARCIAL  A  PRIMEIRA  APELAÇÃO  E 
DESPROVIMENTO  DA  SEGUNDA  APELAÇÃO.  (...)  Os 
quinquênios, tais quais estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, 
revelam-se em norma hierarquicamente superior, não podendo ser 
afastados,  pois,  em razão  do  Plano de  Cargos,  que,  aliás,  visa  a 
beneficiar  uma  categoria  específica  de  servidores.  Seria 
particularmente  inconsistente,  seja  sob  a  perspectiva  formal  ou 
material, entendermos que o escalonamento vertical da categoria do 
magistério  trouxesse  em  si  a  revogação  tácita  do  benefício  de 
extrema  valia,  qual  seja  a  gratificação  por  tempo  de  serviço 
quinquênios,  aplicável  indistintamente  a  todos  os  servidores 
municipais e insculpido na própria Lei Orgânica do município.”3 

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  PÚBLICA 
MUNICIPAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRIMEIRA  APELAÇÃO. 
DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA. NÃO 
ACOLHIMENTO.  PREVISÃO  DO  BENEFÍCIO  EM  LEI 
MUNICIPAL.  CONVERSÃO  DE  LICENÇA  PRÊMIO  EM 
PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE.  SERVIDORA  NÃO 
APOSENTADA. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE  FÉRIAS.  DESNECESSIDADE  DE  GOZO  EFETIVO  DAS 
FÉRIAS.  PRECEDENTE  DO  STF.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PELA PARTE 
ADVERSA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  (...). 
SEGUNDA APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO 
DA  PRIMEIRA  APELAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  QUINQUÊNIOS. 
EDIÇÃO  DE  NOVO  PLANO  DE  CARGOS  CARREIRAS  E 

2 TJPB - AC 01820090038896001 – Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – 4ª CC – 20/06/2012.
3 TJPB – AC01820100016361001 – Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides – 3ª CC - 14/05/2012



REMUNERAÇÃO  DOS  PROFESSORES.  PROGRESSÃO 
FUNCIONAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO 
À  LEI  ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  E  AO  DIREITO 
ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não há como 
aplicar ao caso o princípio da dialeticidade, segundo o qual,  não 
merece  ser  conhecida  apelação  que  não  discuta  os  fundamentos 
utilizados  pelo  magistrado  singular  para  a  formação  do  seu 
convencimento.  Lei ordinária municipal não pode contrariar a Lei 
Orgânica,  sob  pena  de  ilegalidade.  Além  disso,  a  nova  lei  que 
tratou  do  PCCR  do  Magistério  do  Município  de  Guarabira  não 
pode  violar  direito  que  já  faz  parte  do  patrimônio  jurídico  da 
parte.”4 

Assim,  conforme  bem  explanou  o  magistrado  a  quo  “lei 
municipal não pode retirar a natureza automática de incidência do ATS, pois tal fato, 
além de violar o art. 51, XVI, da Lei Orgânica Municipal (LOM), atentaria contra a 
própria natureza jurídica do adicional por tempo de serviço, pois este é um benefício 
ex  facto  temporis.  Portanto,  o  dispositivo  da  LOM  que  disciplinou  o  ATS  é  de 
aplicabilidade imediata.”

Ante  tais  fatos,  entendo  que  o  magistrado  a  quo decidiu 
escorreitamente ao considerar a data inicial de contagem dos quinquênios a partir do 
ingresso do autor na administração. É dizer, o início da contagem para o recebimento 
do adicional  por  tempo de  serviço  se  deu em 20/03/1998  (quando ingressou nos 
quadros  da  administração),  logo,  conclui-se  que  o  seu  quinquênio  ocorreu  em 
20/03/2003; consequentemente, a partir de então passou a ter direito a incorporar aos 
seus  vencimentos  o  adicional  à  razão de 05% (cinco  por  cento)  sobre  o valor  do 
vencimento básico, sendo que, em 20/03/2008, passou a ser de 07% (sete por cento), 
até 20/03/2013,  quando deverá ser  implantado,  consoante constou da sentença,  às 
base de 09% (nove por cento).

Quanto às demais verbas reconhecidas na decisão de primeiro 
grau (férias  e  terços  de férias  dos  períodos  03/2007 a  03/2008,  03/2008  a  03/2009, 
03/2009 a 03/2010, 03/2010 a 03/2011 e 03/2011 a 03/2012), caberia à  edilidade trazer 
elementos comprobatórios de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 
do autor (art. 333, II, do CPC), não se desincumbindo do ônus de provar a quitação 
da verba pleiteada. 

O ônus da prova quanto ao pagamento de tais  valores é  do 
Município réu, por constituir fato extintivo do direito do autor, conforme previsão 
expressa do art. 333, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[…].
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

4 TJPB – AC 01820090019557001 – Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque – 2ª CC - 26/04/2012



extintivo do direito do autor.”

Esse é o mesmo entendimento da jurisprudência desta Corte:

“É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao 
recebimento das verbas salariais pleiteadas.”3

Ainda,  sobre  a  distribuição  do  ônus  da  prova,  leciona 
Humberto Theodoro Júnior, que: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da 
parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da 
prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte 
para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo 
juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o 
direito de exigir  a  prova do adversário.  Há um simples ônus,  de 
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar 
os  fatos  alegados  e  do  qual  depende  a  existência  do  direito 
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 
Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o 
mesmo que fato inexistente.”4

No caso, o município não logrou demonstrar o pagamento dos 
valores  pleiteados  na  inicial,  mesmo quando intimado a  fornecer  os  documentos 
respectivos.

Desse modo, considerando que o autor conseguiu comprovar a 
condição de  servidor público,  penso que caberia  ao  município  trazer  provas  que 
afastassem o direito constitucional ao recebimento das citadas verbas, porém, nada 
foi feito, o que me faz crer que não merece qualquer retoque a sentença da instância 
inaugural, nesse sentido.

Outrossim, o não pagamento dos valores  pleiteados constitui 
enriquecimento  ilícito  da  administração,  sendo,  portanto,  inadmissível  que  o 
servidor  público  seja  penalizado  com a  negativa  da  administração,  que  encontra 
óbice na própria Constituição Federal, conforme se pode ver na decisão plenária do 
Pretório Excelso que adiante segue:

“Férias  e  13º  salário,  conforme  incisos  VII  e  IX  do  art.  6º  são 
expressamente assegurados ao trabalhadores em geral - art.  7º da 
CF, bem como aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, § 3º, 
estendendo-se aos servidores contratados, por força do princípio da 

3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
4 in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421.



isonomia,  figurando-se  inconstitucional  e  ilegal  toda e  qualquer 
pactuação colidente com os seus direitos. A prova de pagamento, a 
teor  do  artigo  319  e  seguintes  do  Código  Civil,  exige  quitação 
regular, não admitindo presunção, recaindo no devedor o ônus de 
demonstrá-la, de forma efetiva e robusta. Na distribuição do ônus 
da prova, o legislador determinou, a teor do art. 333 do CPC, que 
cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos 
fáticos  do  direito  que  pretenda  seja  aplicado  na  prestação 
jurisdicional invocada”.5

No  mesmo  sentido,  confiram-se  os  julgados  desta  Corte  de 
Justiça:

“Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa fato 
extintivo de direito, compete ao empregador produzir prova capaz 
de  elidir  a  presunção  de  veracidade  existente  em  favor  do 
trabalhador.”6 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO OFICIAL.  AÇÃO ORDINÁRIA 
DE  COBRANÇA.  CARGO  EM  COMISSÃO.  PAGAMENTO  DE 
SALÁRIOS  ATRASADOS,  13º  SALÁRIO  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO  DE 
PAGAMENTO PARCIAL.  INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 
333,  II,  DO  CPC.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  CPC. 
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. É dever do Município 
efetuar o pagamento dos salários dos seus servidores, sob pena de 
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento do esforço e 
trabalho  dos  agentes.  Comprovado,  em  parte,  o  pagamento  das 
verbas fixadas na sentença, impositiva a reforma da sentença nos 
pontos indicados.7 

No que se refere à necessidade do efetivo gozo das férias para 
receber o terço constitucional, a jurisprudência é pacífica no sentido de  garantir o 
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço de férias, ainda que não 
as tenham gozado à época devida, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -SERVIDOR 
PÚBLICO  MUNICIPAL  -  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  +  1/3  E 
QUINQUÊNIOS  -  SENTENÇA  IMPROCEDENTE  - 
IRRESIGNAÇÃO  -  POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  DO 
TERÇO  DE  FÉRIAS.  MESMO  QUE  NÃO  COMPROVADO  O 
GOZO - QUINQUÊNIOS -TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM 
DE  TEMPO  -LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  QUE  ENTROU  EM 
VIGOR  NA  DATA  DE  26  DE  DEZEMBRO  DE  2005  -  LAPSO 
TEMPORAL NÃO COMPLETADO - PROVIMENTO PARCIAL.  - 

5 STF - RE 573935 MG – Rel. Min. Joaquim Barbosa – j. 09/08/2010 – p. 08/09/2010.
6 TJPB - ACRA Nº 051.2006.000439-0/001- Rel. Juiz convocado Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008.
7 TJPB – ROAC nº 037.2009.000476-5/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – Decisão Monocrática – 28/06/2011.



Pela  interpretação  sistemática  dos  dispositivos  constitucionais 
relativos  aos  direitos  dos  trabalhadores  e  do  Código  Civil,  bem 
como  tomando  por  base  a  jurisprudência  dos  tribunais  de 
superposição,  é  de  se  garantir  o  direito  aos  servidores  públicos 
municipais de receber o terço de férias, ainda que não as tenham 
gozado  à  época  devida. -  O  termo  inicial  para  a  incidência  do 
adicional qüinquênios é aquele da entrada em vigor da legislação 
que o instituiu. Assim, atendendo ao que dispões no art. 55, § 3°, da 
Lei Municipal n° 111/2005, a concessão do benefício só ocorrerá a 
partir  do  sexto  ano  de  recepção,  lapso  temporal  este  ainda  não 
completado pela recorrente.” 8 

Por  fim,  o  STJ,  através  da  Súmula  253,  também  firmou 
entendimento  de  que  é  cabível  a  aplicação  do  artigo  557  do  CPC  ao  reexame 
necessário.

Posto isso, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo 
Civil, na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do TJPB e na Súmula 
253, do STJ (“o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 
reexame necessário”), nego seguimento aos recursos, mantendo na íntegra os termos 
da sentença vergastada.

Publique-se e Intimem-se.

                                    João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                                                Juiz Convocado

8 TJPB - AC 0512008000718-3/001 – Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos – 3ª Câmara Cível – 27/04/2010. 


