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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001094-93.2015.815.0541
ORIGEM: Juízo da Comarca de Pocinhos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: José Araújo Filho Segundo. 
ADVOGADO: Luiz Bruno Veloso Lucena (OAB/PB 9.821).
APELADO: Município de Puxinanã.
ADVOGADO: Rogério da Silva Cabral (OAB/PB 11.171)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.  ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇOS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE
SERVIÇOS (QUINQUÊNIO).  AUSÊNCIA  DE PREVISÃO  DO ADICIONAL  NA
LEGISLAÇÃO LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RESPEITO AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

“Como  se  sabe,  a  Administração  Pública  está  sujeita  à  observância  obrigatória  ao
princípio da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da CF, não podendo se afastar
dessa  regra  constitucional,  sob  pena  de  praticar  ato  inválido.  Por  esta  razão,  o
pagamento de direitos aos servidores públicos reclama a expressa previsão legal, editada
na esfera de competência administrativa correspondente. Não existindo lei  específica
prevendo a percepção do adicional,  não há como acolher o pleito  de pagamento da
verba”.  (TJ/PB,  AC 01087-04.2015.815.0541,  Rel.  Des.  João Alves da  Silva,  4ª  Câmara  Cível,
publicado em:01.06.2017).

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0001094-93.2015.815.0541,  em que  figuram como Apelante  José  Araújo
Filho Segundo e como Apelado o Município de Puxinanã.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

José Araújo Filho Segundo interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da Comarca de Pocinhos, f. 84/85, nos autos da Ação de Cobrança por ele
ajuizada em face  do  Município de Puxinanã, que julgou improcedente o pedido de
condenação do Promovido ao pagamento do Adicional de Tempo de Serviços em seu
favor,  ao  fundamento  de  que não  há  lei  municipal  regulamentando a  concessão  do
referido adicional.

Em suas  razões,  f.  87/89,  alegou  que faz  jus ao  Adicional,  uma vez  que o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Puxinanã (Lei nº 470/2007) garante
expressamente o direito ao recebimento da verba requestada.

 



Argumentou que houve uma remissão no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município  de  Puxinanã  ao  incorporar,  por  meio  deste  mecanismo  legal,  e  sem  a
necessidade de repeti-los, por economia legislativa, de todos os direitos constantes na
Lei Orgânica Municipal aos servidores públicos, dentre eles, o adicional pleiteado.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que seja reformada a Sentença e julgado
procedente o pedido de implantação do adicional de Tempo de Serviço.

Contrarrazoando, f.  93/95, o Apelado rechaçou as alegações do Autor sob o
argumento de que inexiste regulamentação que conceda o direito pleiteado, requerendo
o desprovimento do Recurso e manutenção da Sentença.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

O Autor, ora Apelante, pleiteia o pagamento relativo ao adicional por tempo de
serviço (quinquênio), no percentual de 5% (cinco por cento), por contar com mais de 05
(cinco) anos de serviços prestados, no cargo de gari, no Município de Puxinanã.

Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública
está sujeita à observância ao princípio da legalidade, não podendo se afastar desta regra
constitucional,  sob  pena  de  praticar  ato  ilícito  e  ficar  sujeita  a  responder  civil  e
criminalmente,  a  depender  do caso  em concreto.  Daí  reside  a  diferença para  com o
particular, pois para este é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíba, o que não
ocorre  com  a  Administração  Pública  que  estará  sempre  atrelada  ao  princípio  da
legalidade, só podendo praticar determinado ato se houver lei que a autorize.

Pelas razões acima expostas, o pagamento do adicional de tempo de serviço a
servidores  submetidos  ao  regime  jurídico-administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual estão vinculados.

A própria Lei Orgânica do Município de Puxinanã traz a ressalva em seu art. 98,
inciso XXI1, de que é direito do servidor público, o quinquênio nos termos da lei.

Observa-se do dispositivo acima invocado, que tal previsão revela-se de forma
genérica, dependendo de norma específica regulamentadora.

Diante da ausência de Lei regulamentando a matéria ora discutida, não há como
determinar  o  pagamento  do  referido  adicional,  sob  pena  de  infração  ao  princípio
constitucional da legalidade, ao qual a Administração não pode se furtar de observar.

Esta Quarta Câmara Especializada Cível já decidiu, em caso semelhante, que os
servidores  públicos  do  Município  de  Puxinanã  não  fazem  jus à  implantação  de

1 Art. 98 – São direitos dos servidores públicos municipais:
(...)
XXI – adicional de cinco por cento por quinquênio de tempo de serviço nos termos da lei



quinquênio, tendo em vista a ausência de norma específica prevendo tal verba2.

Considerando  a  ausência  de  norma  específica  disciplinando  o  Adicional  de
Tempo de Serviços, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 (TJ/PB, AC 01087-04.2015.815.0541, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível, publicado 
em:01.06.2017). 


