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A Administração Pública está vinculada ao princípio da
legalidade, segundo o qual o gestor só pode fazer o que
a lei autoriza.

Ausente  a  comprovação  da  existência  de  disposição
legal  municipal  assegurando  à  determinada  categoria
profissional a percepção do adicional de insalubridade,
não há como determinar o seu pagamento.

O artigo 57 da Lei Municipal nº 449/93, estabelece que o
servidor que comprovar a efetiva prestação de serviço
para  o  Município  tem  o  direito  ao  pagamento  de
adicional  à  razão  de  1%  (um  por  cento)  por  ano  de
trabalho, incidente sobre o vencimento.

Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração
intentada por servidor público, opera a inversão do onus
probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  colacionar
documentos hábeis capazes de modificar ou extinguir o
direito  da autora de receber as quantias  pleiteadas na
exordial.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer de
ofício do reexame necessário, dando provimento parcial a ele e ao recurso
apelatório.

R E L A T Ó R I O .
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Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Município
de  Remígio contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  Única  dessa
Comarca  (fls.  87/91)  que,  nos  autos  da  “AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA”  em face  dele
proposta por  Josinei Pereira dos Santos, julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, condenando o ente a implantar no contracheque do
gari adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento),
bem como a pagar os valores retroativos, implantar o adicional por tempo
de  serviço  no  percentual  de  1%  (um  por  cento)  por  ano  efetivamente
trabalhado, e a pagar a diferença referente aos anuênios, desde “abril/2009.”.

Em suas razões recursais, fls. 95/102, o Município alega
a desnecessidade de pagamento de adicional de insalubridade,  eis que a
utilização  de  equipamentos  apropriados  na  coleta  de  lixo  elimina  e
neutraliza a insalubridade.

 
Contrarrazões pela manutenção do decisum, fls. 105/107.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
114/116.

É o relatório.

V O T O .

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

– Do direito intertemporal.

Inicialmente,  é  preciso  ressaltar  que a  admissibilidade
recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente à época da publicação da decisão recorrida, fl.  91, conforme já se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:
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Enunciado Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de

admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.”

Do mesmo modo,  as questões processuais do período
em que o feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como
referência aquele diploma.

– Do conhecimento da remessa necessária.

Conheço  da  remessa  necessária,  tendo  em  vista  a
condenação  da  Fazenda  Pública  em  sentença  ilíquida,  nos  termos  da
Súmula nº 490/STJ.

– Apelo e do reexame.

A Administração  Pública  deve  obedecer  em  todos  os
seus  atos  ao  princípio  da  legalidade.  Segundo  Hely  Lopes  Meirelles,  in
Direito Administrativo Brasileiro,  Malheiros Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o
administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da
lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de
praticar  ato  inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,
conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei.” 

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos
da Administração, que não pode agir sem previsão legal.

Analisando  os  autos,  percebe-se  que,  apesar  de  o
demandante exercer a função de Gari, conforme os documentos encartados
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às fls. 11/32, não há Lei Municipal regulamentando o grau de insalubridade
para a percepção do percentual do adicional reclamado.

Assim, o fato de o Município de Remígio não pagar o
adicional  de  insalubridade ao  promovente  não infringe  nenhuma norma
legal,  não  gerando,  por  conseguinte,  nenhum direito  de  recebimento  do
referido adicional.

Quanto à possibilidade de utilização da normatização
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo
XIV  da  Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela
remuneratória  requerida  (adicional  de  insalubridade),  esta  situação  só  é
cabível quando a lei específica autorizar a aplicação por analogia da norma
regulamentadora, que in casu é inexistente.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao
adicional de insalubridade e sua classificação somente será viável mediante
reconhecimento pela própria Administração.

Vejamos  algumas  decisões  deste  egrégio  Tribunal  de
Justiça, contendo, inclusive, caso análogo ao dos autos:

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Remessa necessária e

Apelação  cível  -  Ação  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer  -

Servidor público municipal - Gari - Regime jurídico estatutário -

Pretensão ao adicional de insalubridade - Direitos Sociais - Art.

7º c/c o art. 39, § 3º, CF/88 - Ausência de previsão constitucional -

Princípio  da  legalidade  -  Art.  37,  "caput",  CF/88  -  Lei  local  -

Necessidade  -  Existência  -  Não  comprovação  -  Pagamento  -

Impossibilidade  -  Reforma da  sentença quanto  a  este  ponto -

Adicional  por  tempo  de  serviço  -  Implantação  e  pagamento

retroativo - Intelecção do 57 da Lei Municipal nº 449/93 - Ausência
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de prova do pagamento - Ônus do promovido - Art.  373,  II,  do

CPC - Verba assegurada - Manutenção do decisum - Sucumbência

recíproca  -  Provimento  parcial.  "Aplica-se  aos  servidores

ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX,

XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei

estabelecer  requisitos  diferenciados  de  admissão  quando  a

natureza  do cargo o  exigir."  (art.  39,  §3º.,  CF/88).  Não havendo

previsão  expressa  na  Carta  Magna  quanto  ao  direito  dos

servidores públicos civis perceberem adicional de insalubridade,

essa  possibilidade  encontra  óbice  no  princípio  da  legalidade

administrativa, que está previsto no "caput" do art. 37 da CF/88,

segundo o qual, ao contrário do particular que pode realizar tudo

aquilo  que  não  é  proibido  pelo  ordenament  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006162620138150551,  2ª

Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN

DA CUNHA RAMOS , j. em 11-10-2016)

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GARI.  ADICIONAL  DE

INSALUBRIDADE.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELO

DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO PAGAMENTO

DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  SÚMULA  Nº  42

DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

DO  ADICIONAL  NA  LEGISLAÇÃO  LOCAL.

IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  NR

15,  DO  MTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO APELO. O adicional de insalubridade

só é devido a servidor público submetido a vínculo estatutário

ou temporário se houver previsão em lei específica editada pelo

respectivo  ente  federado.  Inteligência  da  Súmula  nº  42  deste

Tribunal de Justiça. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00002721420138150141,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 26-01-

2016) 
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PEDIDO  JULGADO

IMPROCEDENTE.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.

ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE

REGULAMENTAÇÃO  ESPECÍFICA  POR  LEI  MUNICIPAL.

COMPETÊNCIA  DO  RESPECTIVO  ENTE  FEDERATIVO.

MANUTENÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO

RECURSO. - Inobstante haja,  no art.  7º,  XXIII, da Constituição

Federal,  previsão  de  direito  à  percepção  do  adicional  de

insalubridade,  referida  norma é  de eficácia  limitada,  significa

dizer,  necessita  de  regulamentação  específica  estabelecendo

quais  são  as  atividades  insalubres  e  os  percentuais

correspondentes aos valores devidos. - O Município de Catolé do

Rocha,  como ente  federado,  possui liberdade e  autonomia,  no

âmbito  de  sua  competência,  para  estabelecer  e  regulamentar

direitos  a  seus  servidores  municipais,  diante  do  princípio

federativo,  insculpido  no  art.  18,  da  Carta  Magna,  pelo  que,

diante  da  ausência  de  lei  específica  regulamentando  o

percebimento do adicional de insalubridade, em obediência ao

princípio da legalidade, impossível a concessão de tal verba aos

servidores municipais. - O art. 557, caput, do Código de Processo

Civil,  permite  ao relator,  de  forma isolada,  negar seguimento a

recurso,  conferindo à parte prestação jurisdicional  equivalente a

que  seria  concedida,  caso  a  demanda  fosse  julgada  pelo  órgão

colegiado. Vistos.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00009295320138150141, - Não possui -, Relator DES FREDERICO

MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 02-12-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.  GARI.  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS

PEDIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Ausência de Lei
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municipal  regulamentando  a  matéria.  Concessão  do  benefício.

Impossibilidade.  Manutenção  da  sentença.  Desprovimento  do

apelo.  (TJPB;  APL  0000854-71.2012.815.1071;  Primeira  Câmara

Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;

DJPB 15/10/2014; Pág. 12)

Diante  disso,  em  face  da  ausência  de  norma
regulamentadora fixando o valor/percentual a ser pago a título de adicional
de  insalubridade a  determinadas  atividades,  não  há  como  prosperar  o
pedido do autor ao pagamento deste benefício.

Por  outro  lado,  a  sentença  deve  ser  mantida  no  que
concerne ao adicional por tempo de serviço.

Como  é  cediço,  os  Municípios  possuem  competência
constitucionalmente garantida para fixar e alterar a remuneração de seus
servidores,  bem  como  organizar  o  quadro  e  a  carreira  de  seus  órgãos,
consoante o disposto no art. 39 da Carta Magna, observando, para tal, as
regras hierarquicamente superiores, tais como as Constituições Estadual e
Federal. 

No que diz respeito ao presente caso, da análise da Lei
Municipal nº 449/93, infere-se que o adicional por tempo de serviço restou
devidamente  garantido  aos  servidores  públicos  municipais,  conforme
preleciona o art. 57 da referida lei. Vejamos:

Art. 57 – O adicional por tempo de serviço é devido à razão de

1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente

sobre o vencimento.

Parágrafo único – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês

em que completar o anuênio.

Feito este registro, é imperioso destacar que a legislação
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municipal garantiu, de forma clara, o pagamento de adicional por tempo de
serviço aos servidores municipais a cada um ano de trabalho efetivamente
prestado.

No caso em debate, a pretensão da demandante apenas
seria afastada se a Edilidade comprovasse o adimplemento do adicional na
forma prevista na legislação de regência, o que não ocorreu. 

Como  cediço,  compete  ao  autor  provar  os  fatos
constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz
em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida
em juízo e, ao réu, comprovar a inexistência, modificação ou extinção do
direito pleiteado, nos termos do art. 333, incisos I e II do Código de Processo
Civil.

Isto  posto,  apesar  de  o  município  afirmar  que  a
progressão por tempo de serviço está sendo garantida de forma correta à
servidora, não produziu prova hábil a demonstrar tal alegação.

Para  exemplificar,  conforme  pode  ser  observado  nos
contracheques de fl. 31, o recorrida deveria receber o anuênio com base no
tempo de serviço de 15 anos e, o valor pago (R$ 57,09) está bem abaixo do
devido, levando-se em conta o vencimento que à época era de R$ 724,00
(seiscentos e setenta e oito reais).

Dessa  forma,  correta  a  decisão  do  juízo  primevo  que
determinou o pagamento da diferença dos últimos cinco anos.

Em  casos  análogos,  este  Egrégio  Tribunal  já  se
pronunciou:

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Remessa necessária e

Apelação cível - Ação de cobrança c/c obrigação de fazer - Servidor

público municipal - Gari - Regime jurídico estatutário - Pretensão

ao adicional de insalubridade - Direitos Sociais - Art. 7º c/c o art.
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39, § 3º, CF/88 - Ausência de previsão constitucional - Princípio da

legalidade  -  Art.  37,  "caput",  CF/88  -  Lei  local  -  Necessidade  -

Existência  -  Não  comprovação  -  Pagamento  -  Impossibilidade  -

Reforma da sentença quanto a este ponto -  Adicional por tempo

de serviço - Implantação e pagamento retroativo - Intelecção do

57 da Lei Municipal nº 449/93 - Ausência de prova do pagamento

- Ônus do promovido - Art. 373, II, do CPC - Verba assegurada -

Manutenção do decisum -  Sucumbência recíproca -  Provimento

parcial.  "Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  público  o

disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,

XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer  requisitos

diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

(art.  39,  §3º.,  CF/88).  Não  havendo  previsão  expressa  na  Carta

Magna quanto ao direito dos servidores públicos civis perceberem

adicional de insalubridade,  essa possibilidade encontra óbice no

princípio  da  legalidade  administrativa,  que  está  previsto  no

"caput"  do  art.  37  da  CF/88,  segundo  o  qual,  ao  contrário  do

particular que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo

ordenament  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00006162620138150551,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em  11-10-

2016)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  CONDENAÇÃO  ILÍQUIDA DA

FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 490 DO STJ.

CONHECIMENTO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO. De

acordo  com  a  Súmula  490  do  STJ,  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.  PRELIMINAR.  FALTA  DE

INTERESSE  PROCESSUAL.  DIREITO  DE  AÇÃO  E  PRINCÍPIO

DA  INAFASTABILIDADE  DA  APRECIAÇÃO  DO  PODER

JUDICIÁRIO.  GARANTIAS  CONSTITUCIONAIS.  REJEIÇÃO.
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Não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa,

como condição para o beneficiário ingressar em juízo, e o interesse

processual liga-se à necessidade de satisfação de uma pretensão da

parte  que,  se  não  propuser  a  demanda,  pode  vir  a  sofrer  um

prejuízo.  MÉRITO.  ADICIONAL POR TEMPO  DE SERVIÇO.

BENEFÍCIO  DEVIDO.  MATÉRIA  REGULADA  POR  LEI

MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA

PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,

MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE

AUTORA.  ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO  NESTE

EGRÉGIO  TRIBUNAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

FIXAÇÃO  DOS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.

DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL

DA  REMESSA.  O  artigo  57  da  Lei  Municipal  nº  449/93,

estabelece que o servidor que comprovar a efetiva prestação de

serviço  para  o  Município  tem  o  direito  ao  pagamento  de

adicional  à  razão  de  1% (um por  cento)  por  ano de  trabalho,

incidente sobre o vencimento . Tratando-se de ação de cobrança

de remuneração intentada por servidor público, opera a inversão

do onus probandi, cabendo à Administração Pública colacionar

documentos hábeis capazes de modificar ou extinguir o direito

da autora de receber as quantias pleiteadas na exordial. (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013991820138150551,  3ª

Câmara Especializada Cível, Relator Ricardo Vital de Almeida, j.

em 20-09-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  CONHECIDA  DE

OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR  DE  AUSENCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.

PRESENÇA  DO  BINÔMIO  NECESSIDADE  E  ADEQUAÇÃO.

IMPRESCINDIBILIDADE  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.  COBRANÇA  DE  ANUÊNIOS.  PREVISÃO

LEGAL.  CABIMENTO.   DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
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REMESSA NECESSÁRIA. Segundo o disposto no artigo 475 do

CPC e no enunciado da Súmula 490 do STJ, a sentença ilíquida,

proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações

de  direito  público,  está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição

obrigatório. O interesse processual se configura quando presente o

binômio necessidade/adequação. Afirmando a parte necessitar da

intervenção  estatal  para  ver  reconhecido  o  direito  que  alega  e

verificando-se  que  o  provimento  jurisdicional,  sendo  favorável,

trar-lhe-á benefícios,  tem-se evidente o interesse processual,  por

estarem  presentes  a  necessidade  e  utilidade  na  atuação  do

Judiciário. É direito fundamental e, por conseguinte, constitucional

o pleno acesso ao Judiciário, não sendo necessário a obrigação de

prévio processo administrativo,  ante a ausência de tal  exigência

em  lei.  Como  é  cediço,  os  Municípios  possuem  competência

constitucionalmente garantida para fixar e alterar a remuneração

de seus servidores, bem como organizar o quadro e a carreira de

seus  órgãos,  consoante  o  disposto  no  art.  39  da  Carta  Magna,

observando, para tal,  as regras hierarquicamente superiores,  tais

como  as  Constituições  Estadual  e  Federal.  No  que  interessa  à

espécie,  da  análise  da  Lei  Municipal  nº  449/93,  infere-se  que  o

adicional por tempo de serviço restou devidamente garantido aos

servidores públicos municipais, conforme preleciona o art. 57 da

referida  lei.  O  servidor  que  comprove  a  efetiva  prestação  de

serviço para o Município de Remígio tem o direito ao pagamento

de adicional  à razão de 1% (um por cento) por ano de trabalho,

incidente sobre o vencimento , diante da expressa previsão em lei

municipal  neste  sentido.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº  00009973420138150551,  2ª  Câmara  Especializada

Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.

Em 28-04-2015)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C

COBRANÇA DE  ANUÊNIOS/QUINQUÊNIOS.  PROCEDÊNCIA

DO  PEDIDO.  INSURREIÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.
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PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

DIREITO DE AÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA

APRECIAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  GARANTIAS

CONSTITUCIONAIS.  MÉRITO.  ADICIONAL POR  TEMPO  DE

SERVIÇO. BENEFÍCIO DEVIDO. MATÉRIA REGULADA POR LEI

MUNICIPAL.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE NÃO  ELIDIDA

PELO ENTE MUNICIPAL.  AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,

MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. SEGUIMENTO NEGADO AO

APELO.  -  Não  há  necessidade  de  prévio  esgotamento  da  via

administrativa,  como  condição  para  o  beneficiário  ingressar  em

juízo, e o interesse processual liga-se à necessidade de satisfação de

uma pretensão da parte que, se não propuser a demanda, pode vir

a  sofrer  um  prejuízo.  -  Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de

remuneração intentada por servidor público, opera a inversão do

onus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  colacionar

documentos hábeis capazes de modificar ou extinguir o direito

da  autora  de  receber  as  quantias  pleiteadas  na  exordial.  -

Adicional  por  tempo  de  serviço  é  uma  vantagem  pecuniária

concedida,  pela  administração,  aos  servidores,  em  razão  do

tempo  de  serviço,  destinando-se  a  recompensar  os  que

mantiveram por longo tempo no exercício do cargo e, havendo

previsão  legal,  não  há  como  reconhece (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00008452020128150551,  -

Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA

NOBREGA COUTINHO , j. em 13-03-2015)  

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA

MUNICIPAL.  SALÁRIO-FAMÍLIA.  CONVERSÃO DA LICENÇA

PRÊMIO  EM  PECÚNIA.  MUDANÇA  DE  CARGO.  TERÇO

CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  QUINQUÊNIOS.  SENTENÇA

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DO

RÉU.  TERÇO  DE  FÉRIAS  DOS  ANOS  DE  2005  A  2006.
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QUINQUÊNIO.  FÉRIAS  GOZADAS  EM  RECESSO  ESCOLAR.

NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO

MUNCÍPIO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.

INCORPORAÇÃO  AUTOMÁTICA  DOS  QUINQUÊNIOS  AOS

VENCIMENTOS POR FORÇA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

VERBA  DEVIDA.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO

DESPROVIDAS. 1.  É ônus do ente público provar o pagamento

do terço de férias gozadas pelo servidor, art. 333, II, do CPC. 2.

Faz  jus  à  percepção  do  adicional  por  tempo  de  serviço

(  quinquênio),  no  percentual  fixado  em  Lei,  o  servidor  que

atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido

benefício, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo

de progressões  funcionais  ou de aumentos  do vencimento por

Lei  própria.  3.  O  servidor  público  que  ainda  se  encontra  em

atividade, não tem direito à indenização em pecúnia por licenças-

prêmio  não  gozadas,  porquanto  poderá  usufruí-las  a  qualquer

tempo, enquanto não sobrevier o rompimento do vínculo com a

administração.”   (TJPB;  Ap-RN 0000704-15.2010.815.0181;  Quarta

Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca

Oliveira; DJPB 07/11/2013). 

À luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença,  no
concernente  ao  adicional  por  tempo  de  serviço,  bem  aplicou  os  fatos  e
sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Quanto ao pedido para que os valores sejam pagos por
meio de OPV  (Obrigação de pequeno Valor) ou precatório, também não lhe
assiste razão, primeiro não foi objeto de análise na sentença; segundo por
não se  o  momento  oportuno,  porquanto  sequer  há gravame para  o  ente
apelante.

– Dispositivo.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
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PARCIAL ao recurso apelatório e ao reexame necessário para excluir todas
as condenações relativas ao adicional de insalubridade. Tendo em vista a
sucumbência  recíproca,  os  honorários  fixados  no  primeiro  grau  ficam
recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos,  devendo  ser  observada  a
gratuidade judiciária deferida a parte autora à fl. 46.

É como voto.

Presidiu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 06 de dezembro de 2016,
conforme Certidão do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria das  Graças
Morais Guedes (relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  ao  julgamento,  o  Exmo  Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em 07 de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
    R E L A T O R A    
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