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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  PRELIMINAR  DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA
DEMONSTRADA.  REJEIÇÃO.  ANUÊNIOS.  AUSÊNCIA  DE
ATUALIZAÇÃO.  NECESSIDADE.  DIREITO  DO  SERVIDOR.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  No  caso,  não  há  que  se  falar  em  necessidade  de  prévio
requerimento  administrativo,  até  porque,  ainda  que  fosse
necessário,  o  réu  recorrente  combate  a  pretensão  da  autora  na
contestação  e  até  este  momento,  daí  porque  configurado  o
interesse/necessidade  da  demandante  recorrer  ao  Judiciário  para
buscar o direito pretendido. Rejeição da preliminar.

“Nos termos do artigo 57 do Regime Jurídico Único Municipal “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” e “o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em
que completar o anuênio”. Em se tratando de ação de cobrança de
verbas salariais, compete ao autor provar a existência do vínculo
trabalhista  com a  edilidade  promovida;  se  esta  aduz  ter  pago  a
dívida  cobrada,  deve  provar  o  alegado,  por  se  tratar  de  fato
extintivo  do  direito  perseguido  (art.  333,  II,  CPC).  Restando
demonstrado o vínculo e inexistindo provas desse pagamento, deve
o promovido ser compelido ao adimplemento das verbas salariais
cobradas”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006786620138150551, - Não possui -,  Relator DESA MARIA DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 09-05-2016)



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à remessa necessária e à
apelação, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 98.

Relatório

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com obrigação
de  fazer  proposta  por  Valdir  Fidelis  do  Nascimento  em  desfavor  do  Município  de
Remígio.

Na sentença, a magistrada reconheceu a ilegalidade do congelamento
dos anuênios, condenando  a Municipalidade à implantação do adicional por tempo de
serviço de 1% sobre o vencimento por ano trabalhado, bem como pagar o retroativo desde
maio de 2010 até a implantação, acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao
mês  desde a  citação,  e  correção  monetária  desde quando deveriam ter  sido  pagos  os
valores, pelo IPCA.

Inconformado, recorre o município aduzindo, em sede de preliminar,
a  ausência  de  interesse  de  agir,  aduzindo  que  não  houve  resistência  à  pretensão.  No
mérito,  sustenta já ter efetuado o pagamento dos valores pretendidos, de forma que o
autor  não  logou demonstrar  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito.  Sustentou,  ainda,  a
inconstitucionalidade da norma que criou os anuênios. Pediu o provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

Antes de enfrentar os recursos voluntários, necessário destacar que
em  se  tratando  de  sentença  condenatória  ilíquida  prolatada  em  desfavor  da  Fazenda
Pública, indispensável que o litígio seja examinado também a título de reexame necessário,
nos termos do art. 496, do CPC. Isto posto, passo a examinar a demanda também sob este
aspecto.

Segundo argumenta o Município recorrente, não estaria configurada



a  pretensão  resistida  apta  a  autorizar  a  existência  do  interesse  de  agir.  Na  lição  de
Wambier, “o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de
exercer  o  direito  de  ação  (e,  consequentemente,  instaurar  o  processo)  para  alcançar  o
resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo
que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático” (In. Curso Avançado de
Processo Civil, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 128).

No caso, não há que se falar em necessidade de prévio requerimento
administrativo,  até  porque,  ainda  que  fosse  necessário,  o  réu  recorrente  combate  a
pretensão  da  autora  na  contestação  e  até  este  momento,  daí  porque  configurado  o
interesse/necessidade  da  demandante  recorrer  ao  Judiciário  para  buscar  o  direito
pretendido.

Ademais,  a garantia de acesso ao Poder Judiciário constitui direito
fundamental, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, não sendo razoável impor ao cidadão a
obrigação  de  provocar,  previamente,  a  via  administrativa,  para  a  busca  do  direito
pretendido, notadamente quando versar a pretensão de verbas salariais supostamente não
pagas pelo ente público. Isto posto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

No mérito, afigura-se fundamental destacar que a controvérsia em
deslinde  transita  em  redor  da  discussão  acerca  do  suposto  direito  da  autora  ao
descongelamento do adicional por tempo de serviço e do pagamento retroativo da referida
rubrica. À luz de tal raciocínio, mister avançar às peculiaridades in casu.

Para melhor esclarecer o litígio, relevante transcrever o disposto no
art. 57 da Lei Orgânica do Município

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.

No caso, observa-se que a parte autora desde maio de 1998 possui
vínculo com a municipalidade, de maneira que é inegável que a partir de maio de 1999 o
promovente tem direito a acumular o respectivo adicional. A partir daí, então, o servidor
faz  jus  a  ter  implantando  em  seu  contracheque  o  referido  adicional  no  percentual
correspondente ao respectivo tempo de serviço, sobre o valor do vencimento.

Registre-se, para além disso, que demonstrado o vínculo do servidor
e o direito à percepção da verba, cabe ao Município, nos termos doa rt. 373, II, do CPC,
provar o pagamento das quantias cobradas, por se tratar de fato extintivo do direito do
autor.



Isto posto, demonstrado o congelamento do referido adicional desde
maio de 2010, deve o município ser compelido a atualizar a verba e a quitar a obrigação
retroativa.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade do dispositivo
que criou os anuênios,  defende o Município  que o pagamento da verba implicaria  na
aplicação do efeito cascata, vedado pelo art. 37, da CF.

O argumento não me parece merecer acolhida, na medida em que a
vantagem não proporciona o “efeito cascata” ou seja, o cálculo de uma vantagem sobre
outra. Para além disso, o direito ao recebimento do adicional considera como base cálculo
apenas o vencimento do servidor, extirpando as vantagens pecuniárias já agrupadas na
remuneração, daí porque não há que se falar em efeito cascata. Neste particular, confira-se
o julgado do STF:

“O art.  37,  XIV,  da Constituição  Federal,  redação  da EC 19/1998,
veda  o  cômputo  de  vantagem  recebida  no  cálculo  de  vantagem
posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe
a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento,
desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.
II  -  Agravo  regimental  improvido”. (RE  633077  AgR,  Relator(a):
Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em
05/03/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-051  DIVULG  15-03-
2013 PUBLIC 18-03-2013)

Não há,  portanto, inconstitucionalidade a ser sanada,  devendo ser
efetuada  a  atualização  do  adicional  no  vencimento  do  autor/recorrido,  bem  como  o
pagamento dos valores pretéritos, respeitada a prescrição quinquenal. 

Expostas estas considerações, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento à apelação e à remessa oficial. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, negar provimento à remessa necessária à apelação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.



Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


