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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0000549-18.2015.815.0381

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante:  Município  de  Itabaiana  –  Adv.:  Antoniel  Carlos  Pereira  Segundo
(OAB-PB nº 19.527)

Apelado:  Lindinaldo  Gomes  da  Silva  –  Adv.:  Débora  Maroja  Guedes  Neta
(OAB-PB nº 8.772)

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ADICIONAL  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  MUNICÍPIO  DE  ITABAIANA.
DIREITO  À  IMPLANTAÇÃO.  VALORES  ATRASADOS
DEVIDOS.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.
- Uma vez reconhecido, em demanda obrigacional
anteriormente  ajuizada,  o  direito  da  autora  à
implantação, em seu contracheque, do adicional por
tempo de serviço (anuênio), não há possibilidade de
se rediscutir a matéria referente ao direito em si,
por estar a questão protegida pela imutabilidade da
coisa julgada material.
-  A  condenação  do  Município  a  adimplir  as
diferenças  retroativas  nada  mais  é  do  que  uma
consequência da sentença favorável já obtida pela
requerente,  que  apenas  seria  afastada  se  a
Edilidade comprovasse cabalmente o adimplemento
do referido adicional, o que não ocorreu.
-  Na  distribuição  do  ônus  da  prova,  compete  ao
autor demonstrar o direito que lhe assiste ou início
de  prova  compatível  com  o  seu  pedido  e  ao
demandado comprovar a inexistência,  modificação
ou extinção do direito pleiteado pela promovente.
-  Não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar  o  pagamento  correto  do  adicional  de
tempo  de  serviço,  não  há  reparo  a  ser  feito  na
sentença, que reconheceu o direito da servidora ao
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adimplemento da verba retroativa em discussão.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Relatório

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Município  de
Itabaiana  contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de
Itabaiana nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada por Lindinaldo
Gomes da Silva contra o recorrente. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/03),  o  autor  relatou  ser
funcionário público do Município de Itabaiana, nomeada em fevereiro de 1999,
para exercer o cargo de professor. Aduziu, contudo, que não vinha sendo pago
pelo  ente  promovido  o  adicional  por  tempo  de  serviço,  motivo  pelo  qual
ingressou com a demanda nº 038.2012.001.207-5, pleiteando a implantação da
verba em seu contracheque, tendo obtido pronunciamento judicial  favorável.
Requereu, assim, o pagamento retroativo dos valores, respeitada a prescrição
quinquenal. 

Apesar de devidamente citada, a edilidade não apresentou
contestação (fls. 27). 

Sobreveio,  então,  sentença  de procedência  do  pedido (fls.
28/31), nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos
autos  consta,  pela  fundamentação  expendida,  JULGO
PROCEDENTE  a  pretensão  deduzida  na  exordial  para
CONDENAR  o  município  de  Itabaiana-PB  a  pagar  o
percentual do adicional previsto no art. 72, IX, da Lei
Orgânica do Município de Itabaiana–PB, na base de 1%
por  anuênio  de  efetivo  exercício,  inclusive  quanto  as
verbas  pretéritas,  desde  que  relativas  a  período  não
atingido pela prescrição quinquenal, acrescidos de juros
moratórios  calculados  com  base  no  índice  oficial  de
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei
9.494/97,  com redação  dada  pela  Lei  11.960/2009  e
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correção monetária contada com base no IPCA, a contar
do inadimplemento das verbas discutidas, em benefício
do(a)  (s)  servidor(a)  (es)  Lindinaldo  Gomes  da  Silva,
qualificado(a) (s) nos autos, tudo conforme restou antes
fundamentado. 
Sendo vencida a Fazenda Pública municipal, condeno-a,
ainda,  ao  ressarcimento  das  despesas  processuais
eventualmente  antecipadas  e  ao  pagamento  de
honorários  que  fixo  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação. (art. 85, §3º, I, do NCPC).” 

Inconformada,  a  edilidade  interpôs  Apelação  (fls.  34/37),
sustentando a necessidade de a parte autora especificar os valores e o período
em que não recebeu o adicional de tempo de serviço de forma correta. Defende
que constitui ônus da parte autora apresentar as provas que embasam o fato
constitutivo de seu direito, ônus do qual a promovente não se desincumbiu.
Afirma, ainda, que o adicional de tempo de serviço já foi implantando e vem
sendo pago de maneira correta.

Contrarrazões ofertadas (fls. 41/45).

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 102/1033).

É o relatório. 

V O T O

Inicialmente  destaco  que,  em  que  pese  o  apelante  tenha
alegado  a  imprescindibilidade  de  a  parte  autora  especificar  os  valores  e  o
período em que não recebeu o adicional de tempo de serviço de forma correta,
a meu sentir, não se revela necessário. Isso porque, consoante se extrai dos
autos,  o  promovente  trouxe  elementos  suficientes  para  o  julgamento  da
demanda, remanescendo para a fase de cumprimento de sentença a aferição do
montante a ser pago. 

Conforme se verifica da narrativa constante na petição inicial,
o autor, servidor do Município de Itabaiana, ajuizou ação de obrigação de fazer
em face da edilidade, que correu sob o nº 038.2012.006.622-0, pugnando pela
implantação do adicional do tempo de serviço (anuênio) em seu contracheque,
nos termos do art. 72, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal. 
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Infere-se,  ainda  que  o  recorrido  obteve  provimento
favorável, cuja cópia da sentença se encontra às fls. 18/20. 

Em razão disso, o promovente ajuizou a presente demanda
objetivando o recebimento das verbas atrasadas, referentes ao adicional por
tempo  de  serviço,  pagas  a  menor,  tudo  no  limite  do  prazo  prescricional
quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, no período que antecedeu ao
ajuizamento desta ação, tendo a sentença primeva julgado procedente o pedido
autoral. 

Ora,  o  direito  à  implantação  do  adicional  por  tempo  de
serviço restou devidamente garantido ao servidor, ora recorrido, na mencionada
demanda obrigacional. 

Nesse  passo,  não  há,  aqui,  qualquer  possibilidade  de  se
rediscutir a matéria referente ao direito em si, por estar a questão protegida
pela imutabilidade da coisa julgada material. 

Sabe-se  que  a  coisa  julgada  ocorre  quando  a  sentença
judicial  se  torna  irrecorrível,  ou  seja,  não  admite  mais  a  interposição  de
qualquer recurso. Tem como escopo dar segurança jurídica às decisões judiciais
e evitar que os conflitos se perpetuem no tempo, de modo que nenhum juiz
possa, até mesmo em outro processo, decidir de modo contrário. 

Assim sendo,  operando-se  a  coisa  julgada,  caso  uma das
partes tente rediscutir a matéria em um novo processo, havendo identidade de
causa de pedir  e pedido,  a parte contrária e,  até mesmo o magistrado, ex
officio, poderá alegar a exceção da coisa julgada, impedindo que seja proferido
um novo julgamento sobre a matéria. 

A  respeito  da  coisa  julgada,  são  importantes  os
ensinamentos contidos na obra "Manual do Processo de Conhecimento", de Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 4ª ed., pág. 618, a saber:

"A  coisa  julgada  é  fenômeno  típico  e  exclusivo  da
atividade jurisdicional. Somente a função jurisdicional é
que  pode  conduzir  a  uma  declaração  que  se  torne
efetivamente imutável, sobrevivendo mesmo à sucessão
de leis (art. 5º, XXXXVI, da CF). Através do fenômeno
da coisa julgada,  torna-se indiscutível  seja no mesmo
processo,  seja  em  processos  subseqüentes  a  decisão
proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para
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a situação específica, a `lei no caso concreto'. Com isso,
se  em  ulterior  processo  alguém  pretender  voltar  a
discutir  a  declaração  transitada  em  julgado,  essa
rediscussão não poderá ser admitida. A isso é que se
denomina efeito negativo da coisa julgada. Impedindo-
se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa
julgada)  venha  a  ser  novamente  objeto  de  decisão
judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará
o  chamado  efeito  positivo,  vinculando-se  os  juízes  de
causas  subseqüentes  à  declaração  proferida  (e
transitada  em  julgado)  no  processe  anterior"
(MARINONI,  Luiz  Guilherme.  "Manual  do  Processo  de
Conhecimento" São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
pg. 618) (grifo nosso).  

No mesmo sentido, é a lição dada por Moacyr Amaral Santos,
em sua obra "Comentários ao Código de Processo Civil", 2ª edição, páginas 458
e 460, que diz: 

"Entretanto, chegará um momento em que não mais são
admissíveis  quaisquer  recursos,  ou  porque  não  foram
utilizados nos respectivos prazos ou porque não caibam
ou não haja mais recursos a serem interpostos. Não será
mais possível, portanto, qualquer reexame da sentença.
Não mais suscetível de reforma por meio de recursos, a
sentença transitada em julgado, torna-se firme, isto é,
imutável  dentro  do  processo.  A  sentença,  como  ato
processual, adquiriu imutabilidade. E aí se tem o que se
chama coisa julgada formal, que consiste no fenômeno
da imutabilidade da sentença pela preclusão dos prazos
para recurso. Em conseqüência da coisa julgada formal
pela qual a sentença não pode mais ser reexaminada e,
pois, modificada ou reformada no mesmo processo, em
que  foi  proferida,  tornam-se  imutáveis  o  seus  efeitos
(declaratório, ou condenatório, ou constitutivo)"(p. 458).

"A coisa julgada tem força de lei. Neste sentido o art.
468: 'A sentença que julgar total ou parcialmente a lide
tem  força  de  lei  nos  limites  da  lide  e  das  questões
decididas.' Por ter força de lei, a coisa julgada material
tem  força  obrigatória,  não  só  entre  as  partes  como
também  em  relação  a  todos  os  juízes,  que  deverão
respeitá-la.”(p. 460). 

In casu, inobstante a declaração do direito do autor não seja
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o  objeto  principal  do  presente  feito,  não  há  como  negar  que  a  sentença
condenatória possui também um conteúdo declaratório, que há de ser vinculado
ao que fora decidido na causa anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada. 

Há de se ressaltar que o Município promovido não apresentou
contestação na presente demanda (fls. 27). 

Consigo  que  a  condenação  do  Município  a  adimplir  as
diferenças  retroativas  nada  mais  é  do  que  uma  consequência  da  sentença
favorável já obtida pela requerente. 

Na  hipótese  vertente,  a  pretensão  da  parte  demandante
apenas seria afastada se a Edilidade comprovasse cabalmente o adimplemento
do referido adicional, o que não ocorreu. 

Na  distribuição  do  ônus  da  prova,  compete  ao  autor
demonstrar o direito que lhe assiste ou início de prova compatível com o seu
pedido e ao demandado comprovar a inexistência, modificação ou extinção do
direito pleiteado pela promovente, nos termos do art. 373 do Novo Código de
Processo Civil. 

Dessa  forma,  não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar que vem pagando os valores efetivamente devidos, mensalmente, a
título de adicional de tempo de serviços, ratifico o entendimento esposado pelo
magistrado  a quo,  reconhecendo o  direito  do  servidor  ao  adimplemento  da
verba retroativa em discussão. 

Em  casos  semelhantes,  esta  Corte  de  Justiça  já  se
manifestou: 

“ADMINISTRATIVO.  REMESSA  NECESSÁRIA.  Ação  de
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  Quinquênio.
Sentença  de  procedência.  REEXAME  NECESSÁRIO.
Adicional por tempo de serviço. PREVISÃO EM LEI
orgânica  municipal.  ausência  de  provas  QUANTO
AO  pagamento.  HORAS  EXTRAS  INADIMPLIDAS.
PAGAMENTO  DEVIDO.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DE
ADICIONAL  DE  FÉRIAS,  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO  CPC  C/C  SÚMULA  Nº  253  DO  STJ.  -
Confirma-se o direito do servidor à percepção dos
quinquênios  e  valores  retroativos,  porquanto  há
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expressa previsão na Lei Orgânica do Município de
Guarabira, inexistindo comprovação do pagamento
por  parte  da  Administração  Municipal.  -  As  horas
extras  constituem  direito  garantido  pela  Constituição
Federal a todo servidor público (art. 39, § 3º, c/c art. 7º
XVI,  da  CF/88).  -  É  de  se  garantir  o  direito  aos
servidores  públicos  municipais  de  receber  o  terço  de
férias,  ainda  que  não  as  tenham  requerido
administrativamente  ou  gozado  à  época  devida.  -
Sentença  em  consonância  com  o  entendimento
jurisprudencial  dominante  nesta  Corte  de  Justiça.
Negativa  de  seguimento,  com  espeque  no  art.  557,
caput,  do  CPC  c/c  Súmula  nº  253  do  STJ.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00049889520128150181,  Relator  DES.  JOSÉ  AURÉLIO
DA CRUZ, j. em 03-03-2016). 

“APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO
(QUINQUÊNIO).  REAJUSTE  DE  FORMA
AUTOMÁTICA.  PREVISÃO  EM  LEI  LOCAL.  NÃO
ATUALIZAÇÃO  PELO  MUNICÍPIO.  ÔNUS  DA
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO AO APELO E AO RECURSO OFICIAL.  -  O
servidor municipal tem direito ao recebimento da referida
verba,  pois  o  quinquênio  é  um  adicional  ex  facto
temporis, isto é, para sua incidência, basta que haja o
transcurso do tempo de atividade do servidor no âmbito
da administração municipal. - " 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
mandado Legislativo." (Art. 51, XVI, da Lei Orgânica do
Município de Guarabira). - Levando-se em conta que a
alegação  de  pagamento  de  verbas  trabalhistas
representa  fato  extintivo  de  direito,  compete  ao
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empregador  produzir  provas  capazes  de  elidir  a
presunção  de  veracidade  existente  em  favor  dos
servidores,  que  buscam  o  recebimento  das  parcelas
salariais  não  pagas.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do
Código de Processo Civil.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00061107520148150181, Relator DES. JOSÉ
RICARDO PORTO, j. em 01-03-2016). 

Diante do quadro acima esposado, tenho que o magistrado
de  primeiro  grau  julgou  com percuciência  a  questão  posta  em debate,  não
havendo que se falar em reforma do decreto judicial. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo incólume os termos da sentença vergastada. 

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo

Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e Eduardo José de

Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora

Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
01


