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PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE IN-
TERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMI-
NISTRATIVO.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA  PRECE-
DENTE.

-  O interesse de agir  surge da necessidade da parte obter,
através do processo, a proteção ao seu interesse substancial.

- O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental pre-
visto na Constituição Federal  de 1988, não sendo cabível
impor a alguém a obrigação de propor processo administrati-
vo prévio à demanda judicial, ante a ausência de tal exigên-
cia em lei.

QUESTÃO PREFACIAL.  INCONSTITUCIONALIDA-
DE DO ANUÊNIO. CUMULAÇÃO DE VERBAS. EFEI-
TO CASCATA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO
DA PREAMBULAR. 

- Não merece prosperar a mencionada prejudicial, porquanto
a gratificação por tempo de serviço dos servidores do Muni-
cípio de Remígio, disciplinada no art. 57, da Lei Municipal
nº 449/93, consiste na implementação de uma única parcela
adicional à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço
efetivo, não devendo se confundir com cumulação de verbas
pecuniárias.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRO-
CEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALA-
RIAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO RE-
CEBIDO  A MENOR.  NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
AO  PATAMAR  DE  1%  AO  ANO.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ADIMPLEMENTO
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 NÃO EVIDENCIADO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE-
VIDO.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMEN-
TO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- “Art. 57º - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de
1% (um por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente so-
bre o vencimento.
Parágrafo Único- O servidor fará jus ao adicional a partir do mês
em que completar o anuênio.” (Lei 449/93- Dispõe sobre o  regime  jurídi-
co municipal dos servidores da prefeitura de Remígio e dá outras providências). 

- “Estando devidamente previstas na legislação pertinente as ver-
bas perseguidas pelo promovente, e, ausente a prova do pagamen-
to de algumas delas, é de se manter a decisão que as deferiu.”
(TJPB - Acórdão do processo nº 06120090003932001 - Órgão (4A CAMARA
CIVEL) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 17/11/2011).

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,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES.  NO MÉRITO,  POR
IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Remígio atacando sentença
originária do Juízo de Direito da Comarca de Remígio, lançada nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Cobrança proposta por José Cícero de Lima e outros.

Alegam os autores que o adicional por tempo de serviço não foi devidamente pago,
pleiteando, assim, a percepção da mencionada verba, conforme previsto na Lei nº. 449/93 (Dispõe
sobre o regime jurídico municipal dos servidores da prefeitura de Remígio), além do adimplemento
das parcelas retroativas.

Às fls. 82/84, a julgadora de primeiro grau determinou que a edilidade promovida
implante o citado adicional nos contracheques dos promoventes, de acordo com o tempo de serviço
de cada servidor, bem como estabeleceu o pagamento retroativo das quantias correspondentes aos
05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Condenou o ente público, ainda, em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento), sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Irresignado, o município demandado apelou (fls. 90/97), suscitando preliminares de
carência de ação, por falta de interesse de agir, bem como a inconstitucionalidade da Lei Municipal
que concedeu a benesse requerida.

No mérito, sustentou que os autores não demonstraram os fatos alegados, além de
afirmar inexistir débito a ser cobrado, haja vista que os profissionais receberam o anuênio desde
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suas admissões.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101/110.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, às fls. 117/121, ofertou parecer
opinando pela rejeição da preliminar de carência de ação e, no mérito, pelo desprovimento da súpli-
ca apelatória.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia suscitada.

Da Carência de Ação

De início, anoto que a alegação de carência de ação por falta de interesse de agir não
merece guarida, porquanto a falta de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação
judicial.

Ressalte-se que o interesse de agir surge da necessidade da parte obter, através do
processo, a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV,
da Constituição Federal). 

Destarte, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na Consti-
tuição Federal de 1988, não sendo cabível impor a alguém a obrigação de propor processo adminis-
trativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

RECHAÇO, assim, a preliminar aventada.

Da Inconstitucionalidade do Anuênio

A Edilidade suscitou prefacial pugnando o reconhecimento da inconstitucionalidade
da lei que prevê o anuênio, considerando que o seu deferimento contraria o art. 37, XIV1, da Consti-
tuição Federal, que veda a incidência “em cascata” de vantagens pecuniárias a servidores públicos.

Contudo, não merece prosperar a mencionada prejudicial, porquanto o adicional por
tempo de serviço dos servidores do Município de Remígio, disciplinado no art. 57, da Lei Munici-
pal nº 449/93, consiste na implementação de uma única parcela à razão de 1% (um por cento) por
ano de serviço efetivo, não devendo se confundir com cumulação de verbas pecuniárias.

Questão prévia também merece ser rejeitada.

1 XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores; 
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MÉRITO

Consoante relatado, o decisório objurgado reconheceu os pleitos relativos à reim-
plantação do adicional por tempo de serviço e ao adimplemento do retroativo pago a menor.

Inconformado, o ente promovido interpôs o presente recurso, limitando-se, todavia, a
informar que adimpliu aos promoventes a verba pleiteada.

Pois bem. No tocante à parcela mencionada, constata-se que a sua percepção encon-
tra-se amparada na Lei nº 449/93, que dispõe sobre o regime jurídico municipal dos servidores de
Remígio, sendo devida ao funcionário efetivo, a razão de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre
seu vencimento. 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 venci-
mento.
Parágrafo Único- O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em
que completar o anuênio.” 

Há, portanto, legislação municipal prevendo o pagamento do adicional para os servi-
dores da edilidade. Com efeito, a Juíza de primeiro grau deferiu a vantagem de maneira a ser reim-
plantada a partir da respectiva suspensão, no percentual correspondente ao tempo de serviço de cada
promovente.

No caso em disceptação, vê-se que os requerentes adentraram na edilidade sob o pá-
lio da norma municipal acima transcrita, tendo direito ao plus salarial de 1% (um por cento) a partir
do ano ulterior, devendo incidir essa porcentagem a cada período de doze meses, mostrando-se cor-
reta a sentença atacada.

Nesse sentido, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA DE COBRAN-
ÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER TERÇO DE FÉRIAS, ANUENIOS E
PEDIDO  DE  CONVERSÃO  DA  LICENÇA  PRÊMIO  EM  PECÚNIA
PROCEDÊNCIA PARCIAL IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA  ALEGADA
INAPLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI MUNICIPAL
N° 739/2010 INSUBSISTÊNCIA PEDIDO DE CONVERSÃO DA LI-
CENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NORMA EM VIGOR QUE NÃO PRE-
VÊ A CONVERSÃO IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO HONORÁ-
RIOS  DE  SUCUMBÊNCIA COMPENSAÇÃO SÚMULA 306  DO  STJ
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  MANUTENÇÃO  DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS. O art. 57 da Lei Municipal n° 437/97 Regime Jurídi-
co do Município define o que o adicional por tempo de serviço é devido
à razão de 1 por cento um por cento por ano de serviço público efetivo,
incidente sobre o vencimento 0 pedido do agravante para que, a despei-
to da sucumbência recíproca, sejam fixados honorários desafia o teor da
súmula n° 306 desta Corte. que determina a compensação dos honorá-
rios  quando houver  sucumbência recíproca PRECEDENTE DO STJ -
AgRg  no  REsp  1027831/SP.”  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
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06120090003668001 - Órgão” (3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. GENESIO
GOMES PEREIRA FILHO - j. em 07/02/2011)(grifei) 

“REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS
DEVIDAMENTE  CONCEDIDAS  NA  SENTENÇA.  CORREÇÃO  DOS
ÍNDICES DOS JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVI-
MENTO PARCIAL. - Estando devidamente previstas na legislação perti-
nente as verbas perseguidas pelo promovente, e, ausente a prova do pa-
gamento de algumas delas, é de se manter a decisão que as deferiu.  -
Ajuizada a demanda após a edição da Lei 11.960/2009, devem os índices
de juros de mora e correção monetária serem aplicados conforme estatui
o  art.  V-F,  da  Lei  9.494/97.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  REVOGAÇÃO  E  CONGELAMENTO  POR
NOVA LEI MUNICIPAL.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.  CONVERSÃO  DE  LICENÇA
PRÊMIO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE IMPLAN-
TAÇÃO OMITIDO NO DECISUM. RECONHECIMENTO DO DIREITO
NA CONDENAÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DA SU-
CUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA
DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL. - 0 servidor público faz jus ao
recebimento de adicional por tempo de serviço enquanto perdurar a
norma que autorize o seu pagamento. É perfeitamente possível a edição
de nova lei, revogando tal verba e congelando o seu valor àqueles que já
a auferiam, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que
não ocorra a redução salarial, o que não ocorre na hipótese vertente. -
Inexistindo prova do requerimento administrativo da conversão da licen-
ça prêmio em pecúnia, não há como se deferir tal pleito judicialmente,
mormente quando a Lei Municipal confere o direito de opção gozo ou
conversão ao servidor. - Reconhecido o direito ao recebimento das ver-
bas pretéritas referentes ao adicional de insalubridade, também deve ser
concedido o pedido de implantação dessa remuneração ao contracheque.
- Tendo a parte promovente decaído de parte mínima do pedido, somente
o promovido deverá arcar com as despesas processuais.” (TJPB - Acórdão
do processo nº 06120090003932001 - Órgão (4A CAMARA CIVEL) - Relator
DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 17/11/2011). (grifei)

Ademais, levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas
representa fato extintivo de direito, competia ao empregador produzir provas capazes de elidir a
presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam receber a diferença das ver-
bas salariais adimplidas em quantia inferior à devida, ônus no qual não se desincumbiu.

Alfim, cumpre salientar que o recorrente não possui interesse quanto aos pleitos de
observância da prescrição quinquenal e da aplicação do art. 1º – F, da Lei nº 9.494/97, porquanto a
Magistrada primeva já determinou o adimplemento retroativo respeitando os referidos regramentos.

Com essas considerações,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, man-
tendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto, o Excelentíssi-
mo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Leandro dos
Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em substituição a
Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 01 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

 
J12/R02
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