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D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  -  SERVIDORA 
PÚBLICA MUNICIPAL –  AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS  COM  LOTAÇÃO  NA  SECRETARIA  DE 
SAÚDE  -  INSALUBRIDADE   -  COMPROVAÇÃO 
COM LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE - TERÇO 
DE  FÉRIAS  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO 
PAGAMENTO  -  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE 
SERVIÇO  (QUINQUÊNIO)  -  CABIMENTO  - 
PREVISÃO NA LEI  ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE  DO  TJPB  -  ART.  557,  DO  CPC  - 
SÚMULA  Nº  253,  DO  STJ  -  SEGUIMENTO 
NEGADO.
- De acordo com o laudo pericial acostado aos autos 
a  promovente  exerce  atividade  insalubre  de  grau 
médio, fazendo  jus  ao recebimento do adicional de 
insalubridade enquanto exercer tal atividade.

-  Estando  previsto  na  Lei  Maior  do  Município  o 
pagamento  dos  quinquênios  a  todos  os  seus 
servidores, não há como negar esse direito em razão 
de  norma jurídica  hierarquicamente  inferior  regular 
uma forma de progressão salarial  para a categoria 
que a promovente integra.

- É de se garantir o direito aos servidores públicos 
municipais de receber o terço de férias, ainda que 
não  as  tenham  requerido  administrativamente  ou 
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gozado à época devida.

- STJ - Súmula 253, “o art. 557 do CPC, que autoriza 
o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame 
necessário”.

Vistos, etc.
Cuida-se de Reexame Necessário, tendo como interessado o 

município  de  Guarabira,  em face  da  sentença  que  julgou  procedente  a 
pretensão requerida na inicial por Manoel Marinho de LIma. 

Assevera  a  autora  que  é  funcionária  pública  da  prefeitura 
municipal de Guarabira-PB, sendo nomeada em setembro de 1987, mediante 
prévia submissão a concurso, ao cargo de auxiliar de serviços gerais, com 
lotação na Secretaria Municipal  de Saúde.  No entanto argumenta não ter 
recebido o terço de férias referente aos anos de 2004 a 2008;  os quatro 
quinquênios a  que faz  jus, o  adicional  de  insalubridade,  pois  trabalha  na 
Secretaria  Municipal  de Saúde,  cuja  função está condicionada ao uso de 
produtos  farmacêuticos  e  o  contato  direto  com os  doentes  e  lixo  tóxico-
hospitalar, bem como com pessoas portadoras de doenças infecciosas.

Juntou documentos.
Feita  a  citação,  o  Município  apresentou  defesa,  arguindo 

prejudicial de prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido 
autoral.

Pedido de tutela antecipada indeferido. Houve impugnação.
Prova pericial acostada aos autos sem objeção das partes.
O magistrado  a quo  proferiu decisão às fls.  181/190, com o 

seguinte dispositivo:
“Por  todo  o  exposto,  julgo  procedente  a  pretensão 
requerida  na  inicial  e,  em  consequencia,  determino  que  o 
promovido implante, com base apenas no vencimento básico 
do  cargo  exercido  pela  autora,  o  adicional  por  tempo  de 
serviço, na modalidade quinquenal, observado o percentual 
expressamente requerido por esta na inicial (subitem 2.9.2) – 
11% (onze por cento) -, com incidência a partir de 28.09.2007. 
Entretanto, no período anterior a referida data, serão aplicadas 
as regras de incidência dos quinquênios disciplinadas no art. 
51,  XVI,  da Lei  Orgânica Municipal,  tudo no limite do prazo 
prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, no 
período  que  antecedeu  ao  ajuizamento  desta  demanda. 
Condeno, ainda, o promovido à implantação do adicional de 
insalubridade em grau médio – 20% (vinte por cento) - , com 
base no art.  2º c/c o art.  3º,  parágrafo único,  ambos da Lei 
Municipal n. 846/09, enquanto a promovente estiver exercendo 
a atividade insalubre mencionada no laudo apresentado pela 
perita, com pagamento retroativo a partir da data de vigência 
da  Lei  Municipal  acima  reportada,  e  ,  ainda,  observada  a 
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prescrição  quinquenal  prevista  no  art.  1º  do  Decreto  n. 
20.910/32.  Condeno, também, o promovido  ao pagamento 
dos  terços  de  férias  dos  períodos  de  09/2003  a  09/2004, 
09/2004 a  09/2005,  09/2005 a 09/2006,  09/2006 a 09/2007, 
09/2007  a  09/2008  e  de  09/2008  a  09/2009,  com base  na 
remuneração  vigente  no  início  das  férias,  no  que  tange  as 
férias  que  foram  gozadas  (09/2003  a  09/2004,  06/2006  a 
09/2007 e de 09/2007 a 09/2008 – fl. 146) e, com arrimo  na 
remuneração em vigor no mês posterior ao do término de cada 
período  aquisitivo,  em  relação  às  férias  não  usufruídas 
(09/2004  a  09/2005,  09/2005  a  09/2006  e  de  09/2008  a 
09/2009.”

Sem recurso voluntário.
A douta Procuradori-Geral de Justiça, às fls. 198/199 opinou 

pelo desprovimento da remessa, para que seja mantida a sentença recorrida 
em todos os seus termos.

É o relatório. 
DECIDO.

Conforme  relatado,  autora  que  sustentou  ser  funcionária 
pública  da  prefeitura  municipal  de  Guarabira-PB,  sendo  nomeada  em 
setembro  de  1987,  mediante  prévia  submissão  a  concurso,  ao  cargo  de 
auxiliar de serviços gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. 
No entanto argumenta não ter recebido o terço de férias referente aos anos 
de  2004  a  2008;  os  quatro  quinquênios  a  que  faz  jus, o  adicional  de 
insalubridade, pois trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, cuja função 
está condicionada ao uso de produtos farmacêuticos e o contato direto com 
os doentes e lixo tóxico-hospitalar, bem como com pessoas portadoras de 
doenças infecciosas.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido inaugural, 
determinando   a  implantação  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  na 
modalidade quinquenal, condenando a parte promovida ao pagamento dos 
valores relativos ao quinquenio até a sua devida implantação. A implantação 
do adicional de insalubridade em grau médio – 20% (vinte por cento),  ao 
pagamento de terço de férias.

Diante  do  art.  475,  I,  do  CPC,  a  sentença proferida contra 
autarquia  está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não  produzindo  efeito 
antes de reexaminada e confirmada pelo Tribunal, conforme o juiz de 1° grau 
ordenou, oficialmente, a remessa dos autos à instância superior.

A sentença não merece reforma.

Com efeito,  a  matéria  devolvida  no  presente  recurso  já  foi 
reiteradamente enfrentada no âmbito desta Egrégia Corte, cuja jurisprudência 
acerca do tema é pacífica. Senão vejamos: 

De acordo com o laudo pericial de fls. 168/174 a promovente 
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exerce atividade insalubre de grau médio,  fazendo  jus  ao recebimento do 
adicional de insalubridade enquanto exercer tal atividade.

APELAÇÃO.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE 
MUNICIPAL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
REJEIÇÃO.  CONFIGURAÇÃO  DA  NECESSIDADE  E 
UTILIDADE  DO  PROVIMENTO  JURISDICIONAL.  MÉRITO. 
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AUXILIAR  DE 
SERVIÇOS  GERAIS.  ATIVIDADE  DESEMPENHADA  EM 
HOSPITAL  MUNICIPAL.  LABOR  EM  CONDIÇÕES 
INSALUBRES.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
CABIMENTO. GRAU MÉDIO.  INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, I, 
DA  LEI  MUNICIPAL  Nº  496/2013.  PAGAMENTO  NÃO 
DEMONSTRADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO 
DO  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.  -  Como  é  cediço,  o  interesse  de  agir  se 
consubstancia  na  necessidade  de  a  parte  vir  a  juízo  e  na 
utilidade  a  ser  proporcionada  pelo  provimento  jurisdicional, 
porquanto,  na  hipótese  vertente,  restaram  configuradas  a 
necessidade e utilidade em obter a cobrança dos anos em que 
o  adicional  de  insalubridade  não  foi  pago  à  autora,  pois 
inobstante  o  direito  tenha  sido  reconhecido,  em  sede  de 
mandado  de  segurança,  como  alega  a  edilidade,  o  meio 
procedimental, para cobrança dos valores pleiteados, deve ser 
efetuado  por  meio  de  ação  de  cobrança,  nos  moldes  das 
Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal. [...] TJPB - 
Acórdão do processo nº00008560920138150941 - Órgão (4ª 
Câmara  Especializada  Cível)  -  Relator  DES  FREDERICO 
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO -  j.  em 30-06-2014 
(grifei).

Esta  Corte  já  decidiu,  em  casos  semelhantes,  que  os 
servidores  municipais  de  Guarabira  têm  direito  ao  recebimento  do 
quinquênio, conforme previsto na Lei Maior do Município, que não pode ter 
dispositivo rechaçado por norma jurídica hierarquicamente inferior, in verbis: 

“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.”  (TJPB  – 
AC01820100016361001  –  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides – 3ª CC – 14/05/2012). 

“Lei  ordinária municipal  não pode contrariar  a Lei  Orgânica, 
sob pena de ilegalidade. Além disso, a nova lei que tratou do 
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PCCR  do  Magistério  do  Município  de  Guarabira  não  pode 
violar direito que já faz parte do patrimônio jurídico da parte.” 
(TJPB – AC 01820090019557001 – Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque – 2ª CC – 26/04/2012)A promovente tem direito 
ao adicional  por  tempo de serviço  no percentual  de 7% do 
vencimento básico de seu cargo a partir de 12.03.2008.

  No caso dos autos,  a  servidora tem direito  à progressão, 
baseada na avaliação de desempenho e no tempo de serviço, nos termos 
dos arts. 11 e 12 da Lei Municipal 398/98.

A  promovente  faz  jus  ao  terço  de  férias,  com  base  na 
remuneração vigente no início das férias, tendo em vista que a promovida 
não comprovou o efetivo pagamento. 

Cito precedentes, nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA.VERBAS  SALARIAIS.  VIOLAÇÃO  A  DIREITO 
ASSEGURADO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO 
PAGAMENTO.  LICENÇA  PRÊMIO.  CONVERSÃO  EM 
PECÚNIA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
LEGAL.  HONORÁRIOS.  SUCUMBÊNCIA  PARCIAL. 
CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 557, §1°-A, DO CPC. 
APLICABILIDADE.  PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
É  direito  do  servidor  público  o  gozo  de  férias  anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário  normal. APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁIAR DE 
COBRANÇA.  ADICIONAL  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO. 
QUINQUÊNIO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO 
PAGAMENTO.  ÔNUS DA PROVA.  ART.333,  INCISO II,  DO 
CPC. ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 
Haja  vista  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. (TJPB - Acórdão 
do  processo  n°  01820090019102001  -  Órgão  (TRIBUNAL 
PLENO)  -  Relator  DESA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES 
BEZERRA CAVALCANTI - j. Em 26/04/2012) .grifei

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. 2° 
APELO IMPROVIDO. O adicional por tempo de serviço não se 
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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 - Acórdão do processo nº 01820090034846001 - Órgão 
(1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS 
- j. Em 30/04/2013

Nestes  termos,  tenho  que  merece  ser  mantida  a  sentença 
objurgada,  haja  vista  que  restou  patente  o  direito  reconhecido  pelo 
magistrado de 1º grau.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, na jurisprudência dominante do TJPB e na súmula 253, do 
STJ, nego seguimento ao recurso oficial, mantendo  in totum  os termos da 
sentença vergastada.

P. I.
João Pessoa, 20 de agosto de 2014

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz 
.             .                                           RELATOR 
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