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REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INGRESSO MEDIANTE
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.  REGIME
ESTATUTÁRIO.  FGTS  INDEVIDO.  SALDO  SALARIAL  E
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  ADIMPLEMENTO  POR  PARTE  DA
EDILIDADE.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO
PREVISTO  EM  LEI.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.

-  A demandante  encontra-se  em atividade  pública  sob o manto  do
regime estatutário, restando, desta forma, afastada a sua pretensão de
receber o FGTS.

-  Comprovada  a  existência  de  previsão  legal  que  determine  a
concessão de adicional por tempo de serviço, resta acertada a decisão
de primeiro grau que impõe o seu pagamento.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba,  à unanimidade de votos,  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário originado de sentença proferida pelo
Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Araçagi  (fls.  141/144),  nos  autos  da  “Reclamação
Trabalhista”  movida  por  Cláudia  Maria Pereira  da Silva,  em face  do  Município  de
Araçagi.

Por  meio  da  decisão  combatida,  o  Magistrado  singular  julgou
parcialmente procedente o pleito exordial, condenando a edilidade ao pagamento dos “a)
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 Quinquênios previstos na legislação a partir de 05/2007; b) Recolhimento em
conta  vinculada  dos  depósitos  de  FGTS,  devidos  desde  10/2006 até  a  data  da  publicação  da
sentença, acrescidos de remuneração pela TR, juros de mora de 0,5% ao mês, e multa de 10%, na
forma da lei  nº 8.096/90; c) adicional referente ao terço constitucional  de férias dos períodos
aquisitivos de 05/2006 a 04/2007, 05/2008, 04/2009, 05/2010 a 04/2011 ; d) saldo de salário de
12/2008” (fls. 144v) (SIC).

Não houve recurso voluntário (fls. 155)

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo provimento parcial da remessa
oficial, apenas para que seja excluída a condenação aos depósitos do FGTS (fls. 160/170).

É o relatório. 

VOTO:

Em análise detida dos autos, tenho que a apelante foi admitida pela edilidade
para exercer o cargo de Auxiliar  de Serviços Gerais em 03/05/2002. Embora a admissão esteja
registrada em sua certeira de trabalho (fls. 35), tenho que tal documento faz clara menção a sua
aprovação no “II Concurso Público realizado no dia 20 de janeiro de 2002 e homologado pelo Dec.
04/02 de 29/04/02”.

Às fls. 36, consta Portaria nº 225/02, datada de 03 de maio do mesmo ano,
designando  a  lotação  da  promovente  na  Secretaria  de  Educação,  Cultura,  da  Criança  e  do
Adolescente do Município de Araçagi.

Tais  elementos  levam  à  conclusão  de  que  a  demandante  encontra-se  em
atividade pública sob o manto do regime estatutário, restando, desta forma, afastada a sua pretensão
de receber o FGTS, fazendo jus, tão somente, ao saldo de salário e demais verbas inerentes ao seu
cargo.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÕES  SIMULTÂNEAS.
SERVIDOR  ESTATUTÁRIO.  COMPROVAÇÃO  NOS  AUTOS  DE
SUBMISSÃO  AO REGIME ESTATUTÁRIO.  DIREITO AO FGTS.
INOCORRÊNCIA.  PAGAMENTO  DEVIDO  DAS  VERBAS
REFERENTES AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E
13º SALÁRIO DO MESMO ANO.  RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO
SALÁRIO.  DANO  MORAL  DEVIDO.  INDENIZAÇÃO  FIXADA
CONFORME  OS  CRITÉRIOS  DE  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  RECURSOS  CONHECIDOS  E
IMPROVIDOS.  (Apelação  nº  0000847-88.2014.8.05.0133,  2ª  Câmara
Cível/TJBA, Rel. Regina Helena Ramos Reis. Publ. 05.07.2017) 

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL
DA  EDUCAÇÃO  MINEIRA  -  EFETIVAÇÃO  PELA  LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº  100/2007 -  DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE  - FGTS  INDEVIDO  -  REGIME

Desembargador José Ricardo Porto
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ESTATUTÁRIO.  Se  conferido  ao  servidor  público  da  educação
efetivado pela LC/MG nº 100/2007 os mesmos direitos assegurados ao
servidor  efetivo  estadual,  ao  qual  a  Carta  Magna  sabidamente  não
estendeu  o  direito  ao  recebimento  do  FGTS  (art.  39,  §  3º,  CF/88),
incoerente  seria  conferir  àquele  (ao  efetivado)  um  direito  que  não  é
concedido  a  este  (a  efetivo).  (Apelação  Cível  nº  2514322-
34.2014.8.13.0024  (1),  7ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Peixoto
Henriques. j. 27.02.2018, Publ. 02.03.2018).

Nessa perspectiva, concluo que deve ser mantida a condenação  referente ao
terço constitucional de férias dos períodos aquisitivos requeridos na inicial (2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), bem como o salário retido do mês de dezembro/2008, eis que
tais  valores  não foram comprovados como adimplidos  pelo Município,  cujo ônus da prova lhe
competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

Ademais, no que concerne o pagamento do adicional por tempo de serviço,
igualmente não merce reforma a decisão terminativa combatida. A Lei Orgânica do Município de
Araçagi  traz,  em seu  art.  52,  XVII,  a  previsão  de  tal  benefício  ao  servidor  daquela  edilidade.
Vejamos:

“Art. 52 – São Direito dos servidores públicos:
(…)
XVII 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 mandato legislativo.
(...)”

Comprovada,  portanto,  a existência de previsão legal que determine a
concessão de adicional por tempo de serviço, a imposição judicial para o seu recebimento é
medida que se impõe.

Por tudo o que  foi  exposto,  em harmonia  com o parecer  ministerial,  DOU
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  REEXAME  NECESSÁRIO,  tão  somente  para  excluir  da
condenação os depósitos do FGTS, mantendo os seus demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo.
Des. Leandro dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
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 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/14

Desembargador José Ricardo Porto
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