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- A Lei Orgânica do Município de Guarabira
traz, no art. 51, XVI, a previsão do pagamento do
Adicional por Tempo de Serviço e  inexistem, nos
autos, documentos que demonstrem haver lei
nova ou ato normativo revogando o  referido
dispositivo legal.

- O  direito  constitucional  às  férias,
acrescidas de 1/3  constitucional,  não advém do
pedido  administrativo  de  seu  gozo,  não  seria
este  o  fato  constitutivo  do  direito,  que  tem  na
própria norma constitucional e infraconstitucional
o  seu  fundamento  e  surge,  concretamente,  a
cada ano efetivamente laborado pelo servidor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, DESPROVER  os Recursos  Apelatórios  e  a
Remessa  Necessária,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 282.



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0003325-19.2009.815.0181

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária nos autos

da Ação Ordinária  de Cobrança proposta por Josinaldo Ferreira dos Santos,

que julgou parcialmente  procedente a pretensão deduzida na peça vestibular

para condenar o Promovido ao pagamento do percentual  de 5% (cinco por

cento) a título de quinquênio, com efeito retroativo a julho de 2008 até a data

da efetiva implantação ou exoneração do Autor e ao pagamento dos terços de

férias dos anos de 2004 (proporcional), 2005, 2006, 2007 e 2008 com base na

remuneração de cada período (fls. 240/244).

Nas razões recursais,  o  Município  sustentou que o  direito  a

férias só é devido para quem, realmente, entrou em gozo e que não houve a

juntada de documento comprovando o requerimento de tais férias, nem sequer

seu próprio gozo e que o adicional por tempo de serviço já vem sendo pago.

(fls. 246/251).

O promovente, em suas razões recursais, em suma, renovou

os  argumentos  de  que  é  devida  a  gratificação  de  produtividade  para  as

atividades  de  fiscalização  de  obras  e  posturas  municipais,  uma vez  que  o

Decreto 07/99, refere-se expressamente a essas atividades (fls. 252/255).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação Cível e Remessa Necessária (fls. 267/278).

É o relatório.

   VOTO

Discute-se, inicialmente,  nos autos, a condenação ao

pagamento do Adicional por Tempo de Serviço e do terço de férias. 

A Lei Orgânica do Município de Guarabira traz, no art. 51, XVI,

a previsão do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço e inexistem, nos

autos, documentos que demonstrem haver lei nova ou ato normativo

revogando o referido dispositivo legal.
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Logo, diz o art. 51, XVI, da lei supra: 

Art. 51 – São direitos dos servidores públicos:

XVI – o adicional por tempo de serviço será pago a todos
os servidores, na forma da lei, automaticamente pelos
sete quinquênios em que se desdobrar a razão de cinco
por cento (5%) pelo primeiro; sete por cento (7%) pelo
segundo; nove por cento (9%) pelo terceiro; onze por
cento (11%) pelo quarto; treze por cento (13%) pelo
quinto; quinze por cento (15%) pelo sexto e dezessete por
cento (17%) pelo sétimo, sendo este direito extensivo ao
funcionário investido em mandato Legislativo.

Ademais,  não  há  conflito  de  existência  entre  o  instituto  da

Progressão e o do Adicional por Tempo de Serviço.

Por outro lado, tratando-se de pagamento de verbas salariais,

cabe ao Promovido  comprovar que o fez correta e integralmente, pois, ao

reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. 

Repita-se, é ônus do Ente Público comprovar que pagou a verba

salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do interesse

público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa a parte

Autora, para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade da

produção dessa prova. 

Ressalto, que o direito constitucional às férias, acrescidas de 1/3

constitucional, não advém do pedido administrativo de seu gozo, não seria este

o  fato  constitutivo  do  direito,  que  tem  na  própria  norma  constitucional  e

infraconstitucional  o  seu  fundamento  e  surge,  concretamente,  a  cada  ano

efetivamente laborado pelo servidor. É, portanto, direito do servidor, que adere

ao seu patrimônio jurídico após o transcurso do período aquisitivo.

Portanto, se a municipalidade não logrou êxito em derruir as

alegações autorais, deve suportar tal ônus.

Quanto ao pagamento da gratificação de produtividade, é certo

que a Administração Pública deve se pautar no princípio da legalidade inserto

no artigo 37, caput, da Constituição Federal.
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A questão controvertida diz respeito se o Promovente preenche

os requisitos previstos na Lei Municipal nº 29/69 e no Decreto-Lei nº 07/99,

para fins de recebimento da mencionada gratificação.

Compulsando os autos, percebe-se que a Lei Municipal nº 29/69

(fls.  14/15)  dispõe  sobre  a  redistribuição  dos  fiscais  arrecadadores  do

Departamento da Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1º – É vedada a participação dos servidores públicos
municipais  no  produto  da  arrecadação  de  Tributos  e
Multas, inclusive da dívida ativa. (…)
Art. 4º – Serão atribuídos aos integrantes da carreira de
Agente  Fiscal  de  Tributos  Municipais,  a  gratificação
mensal de produtividade até o máximo de cem por cento
(100%) do respectivo vencimento distribuído em função
de:
Art. 5º – O chefe do poder executivo, mediante proposta
do  Diretor  de  Serviços  Gerais,  regulamentará  em
Decreto, a percepção da gratificação de que trata o artigo
anterior,  obedecidos  os  critérios  fixados,  que  poder
desdobrado, para facilitade de ponderação e aplicação.

Posteriormente, regulamentado o disposto na referida legislação,

o Decreto nº 07/99 estabeleceu o seguinte:

Art. º – A gratificação de Produtividade de que trata o art.
4º,  da  Lei  nº  29/69,  é  concedida  e  paga,  mediante
sistema de pontos, de acordo com a forma, condições,
critérios e notas constantes deste Decreto.
Art.  2º – A Gratificação de Produtividade somente será
paga aos integrantes da carreira  Agente  Fiscal  que se
encontram em efetivo exercício das atribuições de seus
cargos (…).

Assim, apesar de a Tabela II do Decreto nº 07/99 estabelecer a

forma  de  pagamento  aos  fiscais  de  obras  e  posturas  municipais,  o  fez

ultrapassando os limites impostos pela Lei Municipal nº 29/69.

Só em momento posterior o Município de Guarabira editou a Lei

nº  966/2001  estabelecendo,  de  forma distinta,  a  gratificação  de  estímulo  à

produção – DEP para servidores ocupantes do cargo de fiscal de obras.
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Nesse sentido, ante a ausência de previsão na Lei Municipal nº

29/69 e  no Decreto  nº  07/99,  da  gratificação de produtividade para  função

desempenhada, não há que se falar em implantação ou pagamento de valores

retroativos da mencionada verba.

Feitas essas considerações, DESPROVEJO  os  Recursos

Apelatórios e a Remessa Necessária.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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