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TRIBUNAL DE JUSTIÇAPODER JUDICIÁRIOESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível – nº. 0000322-86.2013.815.0061

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuuquerque

Apelante: José Brandão do Nascimento-PB – Adv.: Antônio Teotônio de 
Assunção

Apelado: Município de Araruna-PB – Adv.: Adriana Coutinho Grego 
Pontes

EMENTA: –  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO   DE 
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  - 
COBRANÇA DE ADICIONAIS POR TEMPO DE 
SERVIÇO (QUINQUENIOS) – POSSIBILIDADE 
DE  APROVEITAMENTO  DO  TEMPO  SOB 
REGIME  CELETISTA  –  PRECEDENTES  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  – 
REFORMA DA SENTENÇA - ART. 557, §1º A, 
DO CPC -  PROVIMENTO DO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  José 
Brandão do Nascimento-PB, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 
Vara  Única  da  Comarca  de  Araruna-PB,  que  nos  autos  da  Ação  de 
Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido 
contido na inicial. 

Nas  razões  recursais  (fls.  96/100),  alega  o  apelante 
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que  Aduz  que,  a  norma preconizada no artigo  17 da Lei  Municipal  nº 
07/1993 é expressa ao consignar o direito ao recebimento de quinquenio 
a todos os servidores municipais, independentemente do ingresso através 
de concurso público.

Alega ainda que, a doutrina já se encontra pacificada 
quanto ao entendimento de da estabilidade englobar a efetivação.

No final pugna pelo provimento do apelo.

O  apelado  não  apresentou  contrarrazões  conforme 
certidão às fls. 104.

 
Instada a se pronunciar,  a Procuradoria  de Justiça, 

manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (fls. 121/124)

É o relatório.

D E C I D O

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado 
monocrático que julgou improcedente o de pagamento de quinquenios.

Analisando  os  autos,  observo  que  o  apelante  foi 
contratado pelo regime celetista para a função de Agente Administrativo 
em 19/04/1978, permanecendo na função até 05/08/2010, quando houve 
a mudança para o regime estatutário, e se aposentando em 14/08/2012 
(fls. 12/13 e 19).

 O apelado argumenta em sua contestação que não é 
devido o adicional por tempo de serviço, pois o servidor não é efetivo, 
haja vista que não se submeteu a concurso público, sendo seu contrato 
nulo, não fazendo jus a tal pedido.  

O apelante,  por outro lado,  traz prova demonstrando 
que foi efetivado pelo Município, através do contracheque colacionado às 
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fls. 31, onde está inserto no mesmo a nomenclatura que o apelante é de 
regime efetivo. 

Todavia, desde do advento da Constituição de 1988,  o 
autor tem direito a contagem de tempo de serviço para fins do serviço 
público,  pois  adquiriu  por  força  da  Constituição  a  posição  de  servidor 
Público, independentemente de ser efetivado ou não naquele momento. 

E por força dessa transmudação constitucional, ante a 
princípios mais inovadores trazidos pela Constituição, como o princípio da 
isonomia, o legislador constitucional quis preservar aqueles servidores que 
já  exerciam a  prestação  do  serviço  público  permanente  a  pelo  menos 
cinco anos continuados, como no caso em apreço. 

Assim, havendo Lei específica Municipal, que garanta o 
direito a percepção do adicional, o mesmo é devido, e assim foi criada 
inicialmente a Lei 07/1993, fls. (20/28), onde previa em seu art. 17, o 
seguinte: 

Fica  mantido  e  assegurado  o  quinquênio  e  
adicionais que fazem jus o pessoal do quadro 
permanente  da  prefeitura,  na  forma  da 
legislação  vigente,  ou  seja,  5%(cinco  por 
cento0  dos  vencimentos  do  fim  de  cada  
quinquênio, que deverão ser computados ao  
salário percebido pelo servidor.  

Posteriormente foi criada a Lei Municipal, nº 27/2010 
estabelecendo o seguinte:

“ DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 63. O adicional  por tempo de serviço é  
devido à razão de cinco por cento a cada cinco 
anos  de  serviço  público  efetivo  prestado  ao  
Município, observado o limite máximo de 35% 
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incidente exclusivamente sobre o vencimento  
básico do cargo efetivo, ainda que investido o 
servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo  único.  O  servidor  fará  jus  ao 
adicional a partir do mês em que completar o  
quinquenio.”

Nesse norte, independente de ser efetivo ou celetista, a 
jurisprudência  pátria  demonstra  que  é  possível  o  aproveitamento  do 
tempo  de  serviço  do  servidor  regido  pelo  regime  celetista  para  o 
recebimento de adicionais  por tempo de serviço,  após a transmudação 
para o regime estatutário, veja a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMENTA Agravo regimental em recurso extra-
ordinário monocraticamente julgado. Conver-
são em agravo regimental, conforme pacífi-
ca  orientação  desta  Corte.  Servidores 
submetidos a regime celetista. Aproveita-
mento de tempo de serviço anterior para 
efeito de cálculo de adicionais. Possibili-
dade. Precedentes. 1. A decisão ora agrava-
da reflete a pacífica jurisprudência desta Corte 
a respeito do tema, que reconhece a possi-
bilidade  do  aproveitamento  de  anterior 
tempo  de  serviço,  prestado  sob  regime 
submetido à CLT, para fins de cálculo de 
adicionais. 2. Provimento do recurso extraor-
dinário que implicou em reversão da decisão 
proferida  na  origem,  cuja  extensão,  porém, 
será determinada pelo juízo da origem, quan-
do da liquidação do julgado. 3. Embargos de 
declaração recebidos como agravo regimental, 
ao qual se nega provimento.
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(RE 474326 ED, Relator(a):  Min. DIAS TOF-
FOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em 
27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 
DIVULG 03-05-2012 PUBLIC 04-05-2012).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL  CONTRATADO 
PELA  CLT.  MUDANÇA  PARA  O  REGIME 
ESTATUTÁRIO.  QUINTOS.  INCORPORAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de 
servidor  celetista  elevado  à  condição  de 
estatutário por força da Lei 8.112/1190 passar 
a  contar  o  tempo  de  serviço  anterior  à 
instituição do regime jurídico único para fins 
de incorporação de quintos.
2. O STJ possui jurisprudência consolidada no 
sentido de que "o tempo de serviço celetista 
não sofre nenhuma limitação temporal para a 
incorporação  de  quintos,  uma  vez  que  o 
Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou 
posicionamento de que o § 2º do artigo 62 do 
Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  se 
caracteriza  como  norma  de  eficácia  contida, 
sendo considerada auto-aplicável até a edição 
de ato normativo posterior,  que lhe restrinja 
eficácia." (AgRg no REsp 804.290/DF, Rel. Min. 
Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  DJe 
9.11.2009).
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1407393/CE,  Rel.  Ministro 
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 01/04/2014, DJe 20/06/2014).
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Neste  ponto, a  sentença  combatida  merece  ser 
modificada,  pois  não  contempla  o  novo  panorama  constitucional  e  a 
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 

ISTO  POSTO,  DOU PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO,  com  fundamento  no  art.  557,  §  1º  “A”  do  CPC, para 
reformar a sentença combatida, para condenar o apelado ao pagamento 
dos quinquenios ao apelante nos termos da Lei  Municipal  nº 27/2010, 
observando a prescrição quinquenal,  tudo com juros de mora e correção 
monetária de acordo com o índice oficial  de correção da caderneta de 
poupança, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz 
Fux do STF nos autos da Rcl 16.705 MC/RS, de 12/12/2013. 

P.I.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                              R e l a t o r
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