
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001020-21.2013.815.0311 — 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides. 
Apelante : Maria das Dores Ramos Leite Silva
Advogado : Damião Guimarães Leite (OAB/PB nº 13.293)
Apelado : Município de Tavares
Advogado : Manoel Arnóbio de Sousa (OAB/PB nº 10.857)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  PROFESSOR.  ADI-
CIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (QUINQUÊNIO).  PAGAMENTO
RETROATIVO.  PERÍODO  DEVIDO  NÃO  DEMONSTRADO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

— Embora a apelante tenha comprovado a condição de servidora pública efetiva e
tenha  admitido  a  implantação  de  quinquênio  pela  Fazenda  Pública;  não
demonstrou o período a que faria jus ao pagamento retroativo nem tampouco a
omissão  da  edilidade  em  proceder  ao  enquadramento  no  respectivo  nível
funcional, após os cinco anos de efetivo exercício. Simples alegações genéricas
acerca da ausência de pagamento retroativo dos adicionais atribuída à Fazenda
Pública, não afasta o ônus da apelante de comprovação dos fatos constitutivos de
seu  direito.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010360420158150311, 1ª Câmara Especializada Cível, j. em 15-08-2017)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal  de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Maria das Dores Ramos Leite
Silva contra sentença de fls. 74/75, proferida pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel,
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  promovida  contra  o  Município  de  Tavares,  que  julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que não há substrato probatório nos autos
que demonstre de modo eficaz a existência do direito pleiteado.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  77/78v),  a  apelante  alega  acerca  da
necessidade de se reconhecer o pagamento feito a menor em relação aos quinquênios, já que tem
mais de dez anos de serviço e tem direito à retificação do quinquênio em seu contracheque.

Contrarrazões às fls. 82/86, pela manutenção da sentença.



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
93/95).

É o relatório. 

VOTO.

A  controvérsia  versa  sobre  o  direito  da  servidora  pública  litigante  –
Professora junto ao Município réu, à percepção de adicional por tempo de serviço, no patamar de
11% (onze por cento) de seus vencimentos, bem como ao recebimento retroativo dos quinquênios
devidos e inadimplidos.

Colhe-se dos autos que a apelada ingressou no serviço público em fevereiro
de 1998, conforme documentos de fl. 12, exercendo a função de Professor Classe “MAG-1”, sem,
no entanto, perceber o adicional por tempo de serviço a que faria jus. 

Na exordial, aduz a ora apelante que, tendo em vista de que realmente tinha
direito à retificação dos quinquênios, o promovido procedeu com a correção, pelo que no momento
da propositura da ação encontrava-se pagando de forma correta, ficando, no entanto, o retroativo
dos meses em que não houve o pagamento de forma correta.

Pois bem. A sentença deve ser mantida.

A Administração Pública está sujeita à observância obrigatória ao princípio
da  legalidade,  nos  termos  do  art.  37,  caput,  da  CF,  não  podendo  se  afastar  dessa  regra
constitucional, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal,
conforme o caso. 

Daí  se  dizer  que  a  administração  somente  pode  fazer  aquilo  que  a  lei
expressamente autoriza, enquanto que, na esfera privada, pode-se fazer tudo que a lei não veda. Por
esta  razão,  o  pagamento  de  direitos  aos  servidores  públicos  reclama a expressa previsão  legal,
editada na esfera de competência administrativa correspondente. 

No caso, o teor do artigo 83, § 9º, XVIII da Lei Orgânica do Município de
Tavares estabelece que os servidores municipais terão direito ao adicional por tempo de serviço,
desde que preenchido o período determinado, in verbis: 

“Art. 83, §9º – São direitos dos servidores públicos municipais:
[…]
XVIII – adicional por tempo de serviço pago automaticamente pelos sete quinquênios em
que se desdobrar a razão de cinco pelo primeiro, sete por cento pelo segundo, nove por
cento pelo terceiro,  onze por cento pelo quarto, treze por cento pelo quinto, quinze por
cento  pelo  sexto  e  dezessete  por  cento  pelo  sétimo,  incidente  sobre  a  retribuição  por
remuneração do beneficiário, não se admitindo a computação de qualquer deles na base de
cálculo dos subsequentes, sendo este direito extensivo ao funcionário investido em madato
legislativo municipal;”

Constata-se, assim, que a legislação em perfil garante aos servidores que
completarem 15 (dez) anos de efetivo serviço público o direito ao quinquênio no percentual de 9
(nove) por cento, independentemente de requerimento.

Nesta linha de raciocínio, conclui-se que, tendo sido a autora admitida em
1998, completou o terceiro quinquênio em 2013, a partir de quando passou a ter direito a incorporar



aos seus vencimentos o adicional por tempo de serviço à razão de 9% (nove por cento) sobre o valor
do vencimento básico.

Analisando  os  documentos  colacionados  aos  autos,  imperioso
destacar que não há como se identificar se a partir de 2013 os quinquênios foram pagos ou não no
percentual devido, ante a ausência de material probatório, incumbência da parte autora que deve
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I do CPC/15.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA C/C  OBRIGAÇÃO  DE FAZER COM
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
QUINQUÊNIO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  DAS
ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO  373,  I,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - Inexistindo prova acostada aos
autos por parte da demandante, não se desincumbiu, assim, de comprovar os fatos
constitutivos de seu pretenso direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença. -
Art.  373. O ônus  da  prova  incumbe:  I  -  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;". (Código de Processo Civil)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00010851620138150311,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 19-09-2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - QUINQUÊNIO -- PAGAMENTO RETROATIVO - PERÍODO
DEVIDO  NÃO  DEMONSTRADO  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DA AUTORA -  IMPROCEDÊNCIA DO  PEDIDO
INICIAL -  ACERTO NA ORIGEM -  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  Embora a
apelante tenha comprovado a condição de servidora pública efetiva e tenha admitido a
implantação de quinquênio pela Fazenda Pública; não demonstrou o período a que
faria jus ao pagamento retroativo nem tampouco a omissão da edilidade em proceder
ao  enquadramento  no  respectivo  nível  funcional,  após  os  cinco  anos  de  efetivo
exercício. Simples alegações genéricas  acerca da ausência de pagamento retroativo dos
adicionais atribuída à Fazenda Pública, não afasta o ônus da apelante de comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00010360420158150311,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 15-08-2017)

Ante o exposto,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo a sentença em
todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente). Participaram, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Dr. Eduardo
José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Maria das Dores Ramos Leite
Silva contra sentença de fls. 74/75, proferida pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel,
nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  promovida  contra  o  Município  de  Tavares,  que  julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que não há substrato probatório nos autos
que demonstre de modo eficaz a existência do direito pleiteado.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  77/78v),  a  apelante  alega  acerca  da
necessidade de se reconhecer o pagamento feito a menor em relação aos quinquênios, já que tem
mais de dez anos de serviço e tem direito à retificação do quinquênio em seu contracheque.

Contrarrazões às fls. 82/86, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
93/95).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 24 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
             RELATOR


