
 
ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D ÃO
REMESSA OFICIAL Nº 0001414-19.2014.815.0141 – Comarca de Catolé do Rocha
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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Advogado      : Bartolomeu Ferreira da Silva (OAB/PB 14.412)
Interessado : Município de Brejo dos Santos
Advogado : José Weliton de Melo (OAB/PB 9.021)

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO DO ART.  1º,  DO
DECRETO  Nº  20.910/32  E  DA SÚMULA Nº  85,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO.
DIREITO  ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  MATÉRIA  REGULADA  POR  LEI
MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL 

— Nos moldes  da Súmula nº 85,  do Superior Tribunal de Justiça,  “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora,  quando não tiver  sido negado o próprio direito  reclamado,  a
prescrição  atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do  quinquênio
anterior à propositura da ação”.

— De acordo com o entendimento sufragado no RE nº 570.908/RN, que teve
repercussão geral reconhecida, o pagamento das férias, acrescidas do terço
constitucional,  não  depende  do  efetivo  gozo,  tratando-se  de  direito  do
servidor  que  adere  ao  seu  patrimônio  jurídico,  após  o  transcurso  do
período aquisitivo.

— Art.  83  da  Lei  Municipal  nº  001/2009 –  Os servidores  ocupantes  de
cargo de provimento efetivo ou em comissão, perceberão adicionais de 5%
(cinco por cento) sobre os vencimentos, ao completarem os primeiros cinco
anos  de  efetivo  serviço  público,  acrescentando-se  mais  5%  (cinco  por
cento) a cada vez que a estes se somarem mais outros cinco anos de serviço,
limitando-se  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),  contados  na  forma
estabelecida nos parágrafos deste artigo. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça  do  Estado, à  unanimidade, rejeitar  a  prejudicial  de  prescrição  e,  no  mérito,  negar
provimento à remessa necessária.



RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  oriunda  da  sentença  de  fls.  89/91v,
proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Francisca Benício da Silva em desfavor do
Município Brejo dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a citada
edilidade:

1. à  obrigação de conceder  férias  correspondentes  ao período de 2009 a
2014,  bem  como  implantar  o  adicional  por  tempo  de  serviço  na
remuneração do servidor, no montante de 25 % (vinte e cinco por cento),
conforme art. 83 da Lei Municipal n. 001/2009.

2. a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional por tempo
de  serviço  dos  05  (cinco)  anos  anteriores  à  propositura  da  ação,  a  ser
apurado em liquidação da sentença, acrescidas de correção monetária pelo
IPCA, a partir de cada vencimento, e juros de mora, no percentual de 0,5%
(meio por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, quando
haverá  a  incidência  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança;

3. a pagar à autora o terço constitucional de férias do período aquisitivo dos
anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

4. ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, à base de 10%
(dez por cento) do valor total da condenação (art. 85, § º, inc. I do CPC).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de fls. 100/103,  manifesta-se pelo
prosseguimento  da  remessa  necessária  sem intervenção  no  mérito,  em virtude  de  ausência  de
interesse que recomende a sua atuação.

É o relatório. 

VOTO

DA REMESSA OFICIAL

Nos termos da Súmula 490 do STJ, quando a sentença for ilíquida, deve ser
conhecida a remessa. 

Súmula  490 -  A  dispensa  de  reexame  necessário,  quando  o  valor  da
condenação  ou do direito  controvertido  for  inferior  a  sessenta  salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

DA PRESCRIÇÃO

A princípio,  cumpre  examinar  a  prejudicial  de  prescrição,  a  saber  se  os
valores vindicados na inicial encontram-se fulminados pela prescrição do fundo de direito. 



Para melhor elucidação do caso, é importante ressaltar que, de acordo com o
art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas existentes contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, senão vejamos: 

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originaram. 

Na hipótese,  contudo,  o  direito  tutelado reproduz,  de  forma periódica,  a
obrigação do contraparte, configurando, portanto, as conhecidas “obrigações de trato sucessivo”, as
quais se renovam de tempo em tempo, recomeçando novo prazo a cada obrigação seguinte. 

Assim, no caso das obrigações de trato sucessivo, a prescrição atingirá as
prestações  progressivamente,  incidindo,  apenas,  sobre  as  prestações  retroativas  ao  quinquênio
anterior à propositura da ação. É essa a disposição preconizada pelo art. 3º, do Decreto nº 20.910/32
e também pela Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça: 

Art. 3º.  Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição
atingirá progressivamente as prestações,  à medida que completarem os prazos
estabelecidos pelo presente decreto. 

E, 

Súmula nº 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  prestações  vencidas  antes  do
quinquênio anterior à propositura da ação. 

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça: 

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. POLICIAL MILITAR.  PREJUDICIAL
DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO.  PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA TODAS AS
AÇÕES MOVIDAS CONTRA O ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. Sendo a matéria
aventada nos autos de trato sucessivo, segundo o qual, o dano se renova a cada
mês, afasta-se a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de direito do
autor. O entendimento do tribunal da cidadania é no sentido de que a prescrição
quinquenal prevista no art. 1º. Do Decreto nº 20.910/1932 deve ser aplicada a
todo  e  qualquer  direito  ou  ação  contra  a  Fazenda  Pública,  seja  ela  federal,
estadual  ou  municipal,  independentemente  da  natureza  da  relação  jurídica
estabelecida entre a administração pública e o particular. Mérito. Congelamento
de  anuênios.  Servidor  inicialmente  não  alcançado  pelo  art.  2º,  da  Lei
complementar  nº  50/  2003.  Edição  da  MP  nº  185/12  convertida  na  Lei  nº
9.703/2012. Alteração apenas da forma de pagamento dos anuênios. Precedentes
desta corte de justiça. Desprovimento da remessa e do apelo. O art. 2º da LC nº
50/03 não foi de imediato aplicável aos servidores militares, sendo essa categoria
inclusa com a edição da MP nº 185/12, convertida na Lei nº 9.703/2012. Antes do
advento da Lei nº 9.703/ 2012, os anuênios eram devidos à razão de um por cento
por ano de serviço público, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação. A
partir  de  2012,  o  percentual  do  anuênio  foi  mantido,  ou  seja,  houve  o
congelamento  apenas  do  percentual.  A  variação  no  soldo,  por  consequência,
altera o valor percebido a título de adicional por tempo de serviço. (TJPB; RO



AC nº  0044108-83.2013.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada Cível;  Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 28/10/2014; Pág. 10) 

Dessa forma, em razão da pretensão autoral referir-se à percepção de verbas
remuneratórias, renováveis a cada mês, resta demonstrada a sucessividade da obrigação, afastando-
se, pois, a aplicação do instituto da prescrição sobre o fundo de direito. 

Isso posto, rejeito a prejudicial de mérito. 

MÉRITO

A autora,  servidora municipal  nomeada em  01 de maio de 1985 para  o
cargo  professora  no  Município  de  Brejo  dos  Santos,  ajuizou  a  presente  ação  requerendo  o
pagamento do adicional por tempo de serviço, férias acrescida do terço constitucional, diferenças
salariais e remuneração do trabalho noturno.

A magistrada a quo, a seu turno, julgou procedente em parte o pedido para
condenar o Município à obrigação de conceder férias correspondentes ao período de 2009 a 2014,
bem como implantar o adicional por tempo de serviço na remuneração do servidor, no montante de
25 % (vinte e cinco por cento), conforme art. 83 da Lei Municipal n. 001/2009. Além de determinar
o pagamento à autora da diferença dos valores referentes ao adicional por tempo de serviço dos 05
(cinco) anos anteriores à propositura da ação, bem como a pagar à autora o terço constitucional de
férias do período aquisitivo dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Pois bem.

No entanto, entendo que a demandante colacionou documentação suficiente,
a fim de corroborar a existência de vínculo jurídico administrativo entre as partes litigantes, razão
pela qual faz jus ao percebimento das férias, acrescidas do terço constitucional, isso porque o ente
municipal não produziu arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a
pretensão requerida. 

A Constituição  Federal,  em  seu  art.  39,  §  3º,  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, 1/3 (um terço) excedente ao salário
normal. 

Há, inclusive, entendimento sumulado desta Corte julgadora a respeito do
tema: 

Súmula nº 31, do TJ/PB - É direito do servidor público o gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgamento  de  Recurso
Extraordinário nº 570.908/RN, que teve repercussão geral reconhecida, decidiu que o pagamento do
terço constitucional de férias não depende do efetivo gozo desse direito, conforme ementa abaixo: 

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS:  PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido



após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço
constitucional  independente  do  exercício  desse  direito.  2.  A  ausência  de
previsão  legal  não  pode  restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço
constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos  comissionados  que  não
usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se
valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e
psíquica  do  trabalhador;  segundo  por  vedar-lhe  o  direito  ao  acréscimo
financeiro  que  teria  recebido  se  tivesse  usufruído  das  férias  no  momento
correto.  4.  Recurso  extraordinário  não  provido.  (RE  570908,  Relator(a):  Min.
CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/09/2009,  REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT
VOL-02393- 04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33) 

Em diversas outras oportunidades, acerca do tema referente ao percebimento
do  terço  constitucional  de  férias,  independentemente  de  comprovação  de  requerimento
administrativo ou de efetivo gozo, foi seguido idêntico posicionamento por esta Corte de Justiça, a
exemplo dos seguintes julgados: AC e RO nº 024.2011.001290-3/001; Quarta Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Des.  João Alves  da  Silva;  DJPB 12/09/2013;  AC e RO nº  018.2010.000306-2/001;
Primeira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/09/2013; RO nº
018.2009.001962-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque; DJPB 09/09/2013. 

Dessa  forma,  mesmo  na  ausência  de  requerimento  administrativo  do
servidor,  as  férias,  acrescidas  do respectivo terço,  são direitos  constitucionalmente assegurados,
porquanto  havendo  omissão  por  parte  da  Edilidade  em efetuar  o  seu  pagamento  no  momento
oportuno, ou seja, após o lapso de doze meses laborados, o adimplemento do referido direito é
medida que se impõe, para se evitar o locupletamento indevido da Administração Pública.

Prosseguindo  no  exame  das  verbas  postuladas,  a  recorrente  expõe  seu
direito à percepção dos quinquênios, em virtude de ser servidora estatutária,  regida pela Lei nº
001/2009, que concede o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos municipais. 

A princípio, a recorrida fora contratada pela Administração Municipal para o
exercício do cargo de professora, sendo regida pelo regime celetista (fl. 22). Posteriormente, fora
beneficiada com a transmudação para o regime estatutário, com base na Lei Municipal nº 001/2009,
que estabeleceu o Regime Jurídico Único naquela esfera federativa. 

Assim,  impõe-se  reconhecer  que  a  promovente  faz  jus  ao  adicional  por
tempo  de  serviço,  denominado  quinquênio,  por  tratar-se  de  direito  estatutário,  assegurado  aos
demais servidores que ostentam a mesma condição, conforme previsto nos seguintes dispositivos: 

Art.  83 da Lei  Municipal  nº  001/2009 – Os  servidores,  ocupantes  de cargo de
provimento efetivo ou em comissão, perceberão adicionais de 5% (cinco por cento)
sobre os vencimentos, ao completarem os primeiros cinco anos de efetivo serviço
público, acrescentando-se mais 5% (cinco por cento) e a cada vez que a estes se
somarem mais outros cinco anos de serviço, limitando-se a 25% (vinte e cinco por
cento), contados na forma estabelecida nos parágrafos deste artigo. 
Parágrafo Único. Computa-se, para tanto, o tempo de serviço realizado em outra
instituição, pública ou privada, requerida através de procedimento administrativo. 

Considerando válida  a  transmudação do regime  sub examine,  nada  mais
justo do que garantir à servidora todos os direitos assegurados àqueles que pertencem ao regime
estatutário, no caso os servidores efetivos. Do contrário, não estaria se consumando a transmudação



dos  regimes,  visto  que  os  benefícios  decorrentes  da  relação trabalhista,  embora  excluídos,  não
seriam substituídos por novas garantias. 

Dessa maneira, verifica-se que a sentença não merece retoque, no sentido de
assegurar o direito da autora ao pagamento dos quinquênios, no percentual de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme pleiteado na exordial, por se observar que a demandante tem mais de 33 anos
de serviços prestados, eis que ingressou nos quadros da administração em 1º de junho de 1985.

Aproveita-se o tempo de serviço prestado sob o regime celetista, por ser este
o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se extrai do precedente abaixo: 

Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público exceletista.
Tempo de serviço.  Contagem para fins de anuênios e licença-prêmio por
assiduidade.  Possibilidade.  Precedentes.  1.  A jurisprudência  desta  Corte
firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista,
após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem
de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e
licençaprêmio por assiduidade. 2. Agravo regimental não provido. 2 STF -
AI 228148 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2012
PUBLIC 04-05-2012.  

Feitas  estas  considerações,  rejeito  a  prejudicial  de  prescrição  e,  no
mérito, nego provimento à remessa oficial.

É como voto. 

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

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR



 
ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL  Nº 0001414-19.2014.815.0141 – Comarca de Catolé do Rocha

RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Necessária  oriunda da sentença de fls. 89/91v,
proferida  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança ajuizada  por  Francisca  Benício  da  Silva em
desfavor do  Município Brejo dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido,  para
condenar a citada edilidade:

1. à obrigação de conceder férias correspondentes ao período de 2009
a 2014,  bem como implantar  o  adicional  por  tempo de serviço  na
remuneração do servidor,  no montante de 25 % (vinte  e  cinco por
cento), conforme art. 83 da Lei Municipal n. 001/2009.
2. a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao adicional por
tempo de serviço dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação,
a  ser  apurado  em  liquidação  da  sentença,  acrescidas  de  correção
monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento, e juros de mora, no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor da
Lei nº 11.960/09, quando haverá a incidência dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
3. a  pagar  à  autora  o  terço  constitucional  de  férias  do  período
aquisitivo dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
4. ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, à base de
10% (dez por cento) do valor total da condenação (art. 85, § º, inc. I
do CPC).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 100/103,  manifesta-se
pelo  prosseguimento  da  remessa  necessária  sem  intervenção  no  mérito,  em  virtude  de
ausência de interesse que recomende a sua atuação.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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