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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO PELO 
MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA 
AÇÃO.   PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS 
REFERENTES AOS PERÍODOS CONCESSIVOS 
2004/2005,  2005/2006,  2006/2007  E  2007/2008. 
NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO 
CONSTITUCIONAL CONSAGRADO. PECÚNIA EM 
LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECEBIMENTO. SERVIDOR DA ATIVA. 
PRECEDENTES DO STJ. ATIVIDADE 
INSALUBRE.  NÃO  VERIFICAÇÃO. 
QUINQUENIOS. PROCEDÊNCIA.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO 
DA REMESSA NECESSÁRIA.

-     A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º1, 
estende aos servidores ocupantes de cargo público 
os direitos constitucionais assegurados no art. 7º, 
dentre os quais o direito ao gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 
que o salário normal.

-     O Superior Tribunal de Justiça possui orientação 
no sentido de ser possível, no momento da 
aposentação do agente público, a conversão em 
pecúnia de licença-prêmio não gozada, tendo em 
vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem 
causa, no caso, por parte da Administração.

1Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 
natureza do cargo o exigir. 
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-      A Lei  Orgânica  do  Município  de  Guarabira 
traz, no art. 51, XVI, a previsão do pagamento do 
adicional  de  tempo  de  serviço  e  inexistem nos 
autos documentos que demonstrem haver lei 
nova ou ato normativo revogando o  referido 
dispositivo legal. 

– Correta é a decisão que aplica o artigo 21 do 
Código de Processo Civil, decretando a 
sucumbência recíproca, quando autor e réu são ao 
mesmo tempo vencedores e vencidos em 
determinada relação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o recurso, nos termos 
do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 177.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária nos autos da Ação Ordinária 

de Cobrança proposta por  Severina  Gomes  Fabrício, onde  foi  julgada 

procedente em parte a pretensão deduzida na peça vestibular (fls. 152/161).

Não houve apresentação de Recurso Voluntário (fl. 163).

Instada a se pronunciar, a  Procuradoria de Justiça, em parecer 

(fls. 170/171), não se manifestou sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer a questão do duplo grau de 

jurisdição, considerando o teor do art. 475 do CPC. É que, se a condenação 

envolver a  Fazenda  Pública, a dicção do referido artigo impõe o reexame 

necessário como condição de validade e cautela para a sujeição da pessoa 

jurídica de direito público a ônus imposto por decisão do Poder Judiciário. 

É  fácil verificar que a condenação se amolda às hipóteses do 

art. 475 do CPC. O citado artigo reza: “está sujeito ao duplo grau de jurisdição, 
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não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença: I- 

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público;”.

Logo, no caso em testilha, é estreme de dúvidas que o feito 

está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Discute-se,  nos  autos,  inicialmente,  a  possibilidade  de 

pagamento de terço de férias. 

Neste ponto,  a sentença não merece ser reformada. É que o 

pagamento do terço de férias ao servidor público tem  sustentação nos arts. 7º, 

inciso XVII, e 39, § 2º, da Constituição Federal e o pedido administrativo do 

gozo não constitui o fato do direito em si, ou seja, o corolário dessa pretensão, 

pois ele tem na própria norma constitucional e infraconstitucional o seu 

fundamento e surge, concretamente, a cada ano efetivamente laborado pelo 

servidor. É, portanto, direito do servidor, que adere ao seu patrimônio jurídico 

após o transcurso do período aquisitivo. 

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

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. - 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 - 
quinquênios - 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 
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benefício só ocorrerá a partir do sexto ano de recepção, 
lapso temporal este ainda não completado pela 
recorrente. (TJPB - Acórdão do processo nº 
05120080007183001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - 
Relator DES. MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS - j. 
em 27/04/2010) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRIMEIRA 
APELAÇÃO.  PAGAMENTO  DO  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  - 
DESNECESSIDADE DE  GOZO  EFETIVO  DAS 
FÉRIAS.  PRECEDENTE  DO  STF.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
FIXAÇÃO À  LUZ DO ART.  21,  CAPUT,  DO CPC. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O STF, No 
julgamento  do  RE  nº  570.908/RN,  que  teve  a 
repercussão  geral  reconhecida,  decidiu  que  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. No caso de sucumbência recíproca,  os 
honorários  advocatícios  deverão  ser  recíproca  e 
proporcionalmente compensados, de acordo com o 
art.  21  do  CPC.  SEGUNDA  APELAÇÃO. 
QUINQUÊNIOS.  DIREITO  DO  SERVIDOR. 
PREVISÃO  LEGAL.  DIREITO  ADQUIRIDO. 
PAGAMENTO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA 
PROVA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  DIREITO 
ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A 
não comprovação do pagamento dos quinquênios ao 
servidor público, mesmo havendo previsão legal, fere 
o  direito  adquirido  que,  reconhecido  por  sentença, 
não  pode  ser  afastado  pelo  órgão  colegiado  de 
segundo  grau.  (TJPB;  AC  018.2009.001626-4/001; 
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza 
Conv.  Vanda  Elizabeth  Marinho  Barbosa;  DJPB 
15/10/2012; Pág. 14).  

Entendo, por tais razões, que o Município de Guarabira não juntou 

a ficha financeira de Severina  Gomes  Fabrício pertinente aos períodos 

concessivos de 2004/2005,  2005/2006,  2006/2007  e  2007/2008, não 

comprovando, pois, o pagamento inerente ao terço de férias pleiteado por ela.

Em relação à licença-prêmio, apesar da Autora acostar, na inicial, 

entendimento jurisprudencial do STJ, a interpretação dessa Colenda Corte é 
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firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não 

gozada e não contada em dobro, apenas quando da aposentadoria do servidor.

Confira-se o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. FÉRIAS E 
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO-GOZADAS EM ATIVIDADE. 
INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 
INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE AGRAVO 
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.1. Este 
Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido 
de ser possível, no momento da aposentação do agente 
público, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não 
gozada, tendo em vista o princípio da vedação ao 
enriquecimento sem causa, no caso, por parte da 
Administração.2. A tese de que o Estatuto dos Servidores 
Públicos de Santa Catarina, bem como as Leis 
Complementares nºs 40/81 e 17/82, não autorizam 
recebimento de licença-prêmio indenizada, não foi 
suscitada nas razões do recurso especial, o que impede o 
seu conhecimento por se tratar de inovação não admitida 
pela jurisprudência desta Corte.403. Agravo regimental 
improvido2.

No  que  tange  ao  pedido  de  adicional  de  insalubridade,  de 

acordo com o laudo realizado por perita habilitada, ficou demonstrado que a 

Autora não exerce atividade insalubre, não fazendo jus a tal benefício.

Quanto ao adicional por tempo de serviço, em virtude da Autora 

ter ingressado no serviço público em 30/03/1998, esta tem direito à implantação 

do respectivo adicional no percentual de 9% (nove por cento) do vencimento 

básico de seu cargo.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº 
018.2011.000168-4/001 - GUARABIRA. RELATORA: 
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. 
Ferreira. APELANTE: Município de Guarabira, 
representado por seu Prefeito.ADVOGADO: Johnson 
Gonçalves de Abrantes. APELADA: Maria Celeste 
Fabrício da Silva. ADVOGADO: Cláudio Galdino da 
Cunha. REMETENTE: Juízo de Direito da 4ª Vara Mista 

2STJ. 834159 SC 2006/0257811-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 
15/10/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2009.
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da Comarca de Guarabira. REMESSA OFICIAL E 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA 
PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS. COMPROVADO 
PAGAMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPLANTAÇÃO. 
PAGAMENTO RETROATIVO. DIFERENÇA DO SALÁRIO 
FAMÍLIA INDEVIDA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO 
EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO 
ARTIGO 557 DO CPC C/C A SÚMULA 253 DO STJ. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - A edilidade é a detentora 
do controle dos documentos públicos, sendo seu dever 
comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais 
reclamadas, considerando que ao servidor é impossível 
fazer a prova negativa de tal fato. - “Restando 
comprovada a existência de previsão legal que determine 
o pagamento de adicional por tempo de serviço, 
quinquênio, aos servidores de Guarabira, o direito de 
receber tal beneficio é medida que se impõe quando 
atingido o período do quinquênio exigido pela norma. 
Cabe ao empregador o ônus de provar a ocorrência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o 
direito do empregado ao recebimento de verbas salariais 
pleiteadas.” (TJPB - Processo nº 018.2010.000298-1/001, 
Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, julgado em 14/02/2012). - Tendo em vista 
que a matéria já está pacificada nos Tribunais Superiores, 
não há como não atrair ao caso o art. 557 do CPC, que 
autoriza o relator a negar “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”, permissão que se 
estende ao reexame necessário por força da Súmula 253 
do STJ. - Negativa de seguimento de ambos os recursos. 
DECISÃO: Vistos etc. …  Diante do exposto, nego 
seguimento à apelação e ao recurso oficial, de forma 
monocrática, nos termos do artigo 557 do CPC e da 
Súmula 253/STJ, mantendo a sentença hostilizada por 
seus próprios fundamentos. Intimações necessárias. 
Cumpra–se. (PUBLICADA NO DJ em 22/04/2013, p. 6. 
REPUBLICADA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 
DATADO DE 15/05/2013).

Quanto à fixação das custas e honorários advocatícios, correta 

a decisão recorrida, que aplicou o artigo 21 do Código de Processo Civil, 

decretando a sucumbência recíproca, tendo em vista que a Autora e o 

Município de Guarabira são, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos na 

presente demanda.

 Isto porque, a parte autora, perante o Juízo a quo, somente 

obteve êxito em 02 (dois) pedidos, qual seja, a concessão do Adicional por 
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Tempo de Serviço (quinquênio) e pagamento do terço de férias, decaindo na 

parte da  licença prêmio e insalubridade.

Por amostragem, cito os seguintes julgados, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.1. Considerando 
que o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, 
correta a decisão judicial que determinou a sucumbência 
recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários 
de seu advogado, ressalvado o autor por ser beneficiário 
da Justiça Gratuita;2. In casu, o que pretendem os 
apelantes é executar a parte em que se saíram 
vencedores na ação. Ora, acolher tal pedido implicaria 
incorrer em evidente ofensa ao próprio instituto da 
sucumbência recíproca. A lei não foi feita para permitir ao 
beneficiário da justiça gratuita qualquer tipo de 
locupletamento. O seu escopo é simplesmente 
possibilitar-lhe um amplo acesso à jurisdição, ainda que 
não disponha de recursos suficientes para tanto;3. 
Apelação improvida3.

FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
OCORRÊNCIA. - Sendo as partes reciprocamente 
vencedoras e vencidas, cada qual responde pelos ônus 
processuais na proporção de suas sucumbências. - 
Recurso não conhecido4.

Por tais razões, DESPROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA, 
mantendo a  Sentença.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

3 TRF 5ª Região. Processo nº 133656 RN 0009584-86.1998.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 13/03/2008, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da 
Justiça - Data: 30/05/2008 - Página: 690 - Nº: 102 - Ano: 2008
4 STJ.  Processo nº 579332 RJ 2003/0162157-7, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Data de 
Julgamento: 04/02/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 05.04.2004 p. 245
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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