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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PROCEDÊNCIA.  SERVIDORES  PÚBLICO
MUNICIPAL.  PROFESSORES.  RETENÇÃO  DE
VERBAS  REMUNERATÓRIAS. VÍNCULO  DE
NATUREZA  ESTATUTÁRIA. ADICIONAL  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO.  REQUISITO  TEMPORAL
PARA  CONCESSÃO  DO  DIREITO.
PREENCHIMENTO.  IMPLANTAÇÃO  E
PAGAMENTO  DOS  VALORES  RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO.
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- A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que
as normas de índole celetista, não são aplicáveis aos
funcionários  sob a  égide  estatutária,  bem como as
regulamentações  editadas  por  outros  entes
federados,  não  podem  usurpar  a  competência  do
ente municipal.

- O 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 não reconhecer devido o
pagamento desse benefício.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial.

José  Silva  e Maria  Silva  Rogério ajuizaram  a
presente  Ação Ordinária de Cobrança, em face do  Município de Massaranduba,
aduzindo  terem  sido  admitidos  pelo  ente  Municipal,  em  1987  e  1983,
respectivamente, quando foram nomeados professores. Alegaram, para tanto, terem
direito ao pagamento de anuênio no percentual de 2% (dois por cento) por cada ano
de serviço, gratificação que não vem sendo recebida.

O feito tomou curso regular e às fls. 217/221, o Juiz
de Direito  a quo julgou procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes
termos:
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Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE o pedido e faço com base no art. 485,
I do CPC e art. 34, d, da Lei Municipal nº 269/2007,
para determinar ao Município de Massaranduba que
implante  o percentual  de  60% no  contracheque do
autor  José Silva e  68% no  contracheque de  Maria
Silva Rogério, a título de Gratificação por tempo de
serviço, corrigindo tais percentuais na forma prevista
em lei a cada ano.
Condeno  ainda  o  promovido  ao  pagamento  das
parcelas  devidas  a  partir  de  setembro  de  2007,
calculadas  a  partir  do  tempo  de  serviço  que  os
promoventes  já  possuíam  a  cada  mês  cobrado,
cálculos  a  serem  realizados  em  liquidação  de
sentença,  com  correção  monetária  a  partir  do  não
pagamento e juros de mora sob os índices aplicados à
caderneta de poupança, conforme Lei nº 11.960/2009,
a partir da citação.

Sem recurso voluntário, subiram os autos apenas por
impulso oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Os presentes autos aportaram a essa Corte de Justiça
por força de Remessa Oficial. 

Do acervo probatório encartado aos autos, vislumbro
que  o  vínculo  jurídico  entre  os  servidores  e  a  Administração  é  de  natureza
estatutária, porquanto aqueles estão submetidos a regime próprio do ente municipal,
para o qual labora, e a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que as normas, de
índole celetista, não são aplicáveis aos servidores sob a égide estatutária, bem como
as  regulamentações  editadas  por  outros  entes  federados,  não  podem  usurpar  a
competência do ente municipal.

Nesse  sentido,  colaciono  escólio  do  Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados,  em virtude da repartição
de  competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
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instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93.  3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) - negritei.

Sobre  o  adicional  por  tempo  de  serviço,  a  Lei  nº
269/2007, que dispõe sobre “a estrutura do plano de carreira e de remuneração para o
magistério  público  do  Município  de  Massaranduba  e  dá  outras  providências”,
estabelece  no  seu  art.  34,  ‘d’,  expressamente,  que  a  cada  ano  de  efetivo  serviço
prestado  o  servidor  terá  direito  à  implantação  do  adicional  em referência.  Eis  o
dispositivo legal:

d – Gratificação por tempo de serviço na proporção
de  2%  (dois  por  cento)  após  cada  ano  de  efetivo
exercício.

Na hipótese infere-se que  José Silva e Maria Silva
Rogério comprovaram  a  existência  de  vínculo  com  a  Administração  Pública
Municipal desde 1987 e 1983, respectivamente, quando foram nomeados professores.
O Município não contestou tais datas.
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O ente municipal, por sua vez, ao contestar a ação,
não acostou provas capazes de impedir, modificar ou extinguir a pretensão deferida
em primeiro grau, conforme exigência do art. 373, II, do Novo Código de Processo
Civil, ou seja, não demonstrou a inexistência do direito ao percebimento do adicional
requerido.

Para  afastar  o  direito  postulado,  caberia  ao  ente
municipal,  por  dispor  de  meios  para  tanto,  demonstrar  que  a  parte  autora  não
atendeu ao requisito temporal exigido para implantação do adicional, o que não se
verifica nos autos.

Em  casos  semelhantes,  são  vários  os  precedentes
desta Corte de Justiça, especificamente quanto ao Município de Massaranduba:

RECURSO  OFICIAL  E  APELO.  SERVIDOR
PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORAS.
ANUÊNIO.  ÔNUS  DA PROVA DO  RÉU.  FATOS
DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.
ART. 333, II, CPC. NÃO
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.
JUROS  DE  MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CPC, E
SÚMULA 253,  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL
DA  REMESSA  E  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
APELO.
-  Consoante  Jurisprudência  pacífica,  “É  ônus  do
Município provar a ocorrência  de fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do
servidor  ao  recebimento  das  verbas  salariais
pleiteadas. Nas causas em que for vencida a Fazenda
Pública  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz.  Assim, tendo o juízo
monocrático seguido as balizas legais, não há o que
se  alterar.  Estando  a  matéria  pacificada  por
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jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça,
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos
termos do caput do art. 557 do CPC”.
-  Segundo  o  STJ,  “[...]  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias  devidas  a  servidores  públicos,  os
juros  de  mora  incidirão  da  seguinte  forma:
percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos
do  art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período
anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida
Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei
9.497/97;  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da
Medida Provisória 2.180-35/2001,  até o advento da
Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros
moratórios calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei
9.494/97,  com  redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,
incidindo  a  correção  monetária,  em  face  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º
da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F
da  Lei  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a
partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)”
(TJPB;  ROAC 022237-21.2011.815.0011;  Rel.  Juiz  de
Direito Convocado Ricardo Vital de Almeida; Data
de Julgamento: 11/02/2016).

E,

REMESSA  NECESSÁRIA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. ANUÊNIO.
ÔNUS  DA  PROVA  DO  RÉU.  FATOS
DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.
ART.  333,  II,  CPC/1973.  NÃO DESINCUMBÊNCIA
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DO  ONUS  PROBANDI.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA. 
-  Consoante  Jurisprudência  pacífica,  “É  ônus  do
Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do
servidor  ao  recebimento  das  verbas  salariais
pleiteadas. Nas causas em que for vencida a Fazenda
Pública  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz.  Assim, tendo o juízo
monocrático seguido as balizas legais, não há o que
se  alterar.  Estando  a  matéria  pacificada  por
jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça,
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos
termos do  caput  do  art.  557 do CPC” (TJPB -  AC
052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo
Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009)
(TJPB;  RO 0011286-65.2011.815.0011;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos
Santos; Data de Julgamento: 10/05/2016).

Nesse norte, considerando o disposto nos art. 34, ‘d’,
da Lei nº 269/2007 154 e 157, vê-se que os autores fazem jus ao percebimento de
anuênios nos termos do fixado na sentença. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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