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 ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N° 0001073-54.2014.815.0541
RELATORA : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
APELANTE  : Município de Pocinhos
ADVOGADO    : Ranuzhya Francisrayne M. da Silva OAB/PB 22.429
APELADO        : Clodomício Soares Henriques
DEFENSOR    : Admilson Vilarim Filho

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE.  SENTENÇA  PROCEDENTE.
INTEMPESTIVIDADE  DA  APELAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.

-  É  intempestivo  o  recurso  interposto  fora  do  prazo
recursal de quinze dias, previsto no § 5º do artigo 1.003
do  Código  de  Processo  Civil.  Tendo  a  parte  apelante
protocolado o recurso de apelação após o transcurso do
prazo legal,  impõe-se o não conhecimento,  ante a sua
manifesta intempestividade.

REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
VIGIA. ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE.
REGIME  JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  DO
MUNICÍPIO QUE PREVÊ,  DE FORMA GENÉRICA,
O  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA  REFERIDA
PARCELA.  AUSÊNCIA  DE  NORMA
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REGULAMETADORA  ASSEGURANDO
EXPRESSAMENTE  À  CATEGORIA  DE  VIGIA  O
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DO  ADICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA
REMUNERATÓRIA  PRETENDIDA. REFORMA  DA
SENTENÇA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.
PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inobstante haja previsão legal de direito à percepção de
adicional  de  periculosidade,  na  Constituição  Federal,
art. 7º, XXIII, no Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Pocinhos, art. 70 (fl. 19), bem como na
Lei Orgânica Municipal, art. 86, IV (fl. 22),  as  referidas
normas são de eficácia limitada, com previsão genérica,
razão  pela  qual  necessitam  de  regulamentação
específica,  estabelecendo  quais  são  as  atividades
perigosas  e  os  percentuais  a  serem fixados,  a  fim  de
garantir  a  eficácia  plena  da  norma  e  obedecer  ao
princípio  da  legalidade,  para  que  o  direito  postulado
possa  ser  percebido,  pois  o  município  de  Pocinhos,
como ente federado, possui liberdade e autonomia, no
âmbito  de  sua  competência,  para  estabelecer  e
regulamentar  direitos  a  seus  servidores  municipais,
diante do princípio federativo, insculpido no art. 18 da
Carta Magna.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em não conhecer
do recurso apelatório e dar provimento à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  reexame  necessário  e  apelação  cível
interposta pelo Município de Pocinhos combatendo a sentença de fls. 74/75,
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proferida  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Pocinhos,  que  julgou  procedente  o
pleito mandamental ajuizado por Clodomício Soares Henriques. 

Nas razões da apelação, fls. 77/85, o Município alega que
“O simples  fato  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores  Municipais  prever  a
possibilidade de percepção de adicional de periculosidade não autoriza o pagamento
respectivo,  uma  vez  que  a  referida  Lei  Municipal  determinou  que  Lei  própria
definisse  quais  as  atividades  insalubres  ou  perigosas  que  renderiam  direito  ao
adicional.”

Argumenta  que  o  deferimento  do  pagamento  do
benefício  pela  Administração  viola  o  princípio  da  legalidade,  porquanto
ausente autorização legislativa.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar  a  ação
totalmente improcedente.

Contrarrazões, fls. 89/91.

Parecer Ministerial pelo desprovimento (fls. 97/100).

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes -  Relatora.

DA  PRELIMINAR,  DE  OFÍCIO,  DE
INTEMPESTIVIDADE.

O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  1.003,  §5º,
estipula o prazo de quinze dias para interposição do recurso de apelação.
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“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data

em que  os  advogados,  a  sociedade  de  advogados,  a  Advocacia

Pública,  a  Defensoria  Pública  ou  o  Ministério  Público  são

intimados da decisão.

(…)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor

os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

O  prefeito  constitucional  de  Pocinhos  foi  intimado
pessoalmente do inteiro teor da sentença, através da Procuradora Geral do
Município, em 14 de dezembro de 2016 (quarta-feira), conforme certidão de
fl. 76v, iniciando-se a contagem dos 30 dias úteis em 15 de dezembro de 2016
(quarta-feira), primeiro dia útil subsequente ao dia da intimação.

Conforme  consta  à  fl.  77,  o  Município  de  Pocinhos
protocolizou o recurso apelatório em 06 de março de 2017.

No caso dos autos, mesmo considerando o benefício do
prazo  em  dobro  (contado  em  dias  úteis)  a  que  faz  jus  à  Edilidade,  a
suspensão dos prazos iniciada junto com o recesso forense (20 de dezembro
de 2016) e encerrada somente no dia 20 de janeiro de 2017, bem como os
feriados carnavalescos de 2017, o recurso foi apresentado após os 30 dias
úteis, pois o prazo findou-se em 03 de março de 2017 (sexta-feira).

Assim, não deve ser conhecido o recurso apelatório.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

Inobstante haja previsão legal de direito à percepção de
adicional  de  periculosidade,  na  Constituição  Federal,  art.  7º,  XXIII,  no
Regime Jurídico Único do dos Servidores do Município de Pocinhos, art. 70
(fl. 19), bem como na Lei Orgânica Municipal, art. 86, IV, fl. 22, as referidas
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normas  são  de  eficácia  limitada,  com previsão  genérica,  razão  pela  qual
necessitam  de  regulamentação  específica,  estabelecendo  quais  são  as
atividades perigosas e os percentuais a serem fixados, a fim de garantir a
eficácia plena da norma e obedecer ao princípio da legalidade, para que o
direito postulado possa ser percebido, pois o município de Pocinhos, como
ente  federado,  possui  liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua
competência,  para  estabelecer  e  regulamentar  direitos  a  seus  servidores
municipais, diante do princípio federativo, insculpido no art. 18 da Carta
Magna.

Desta  forma,  inexistindo  regulamento  específico  que
conceda ao autor o direito à percepção da referida verba, não há como ser
determinado o seu pagamento, uma vez que a Administração está vinculada
ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  VIGIA.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE.  PREVISÃO  GENÉRICA  DO  ADICIONAL
NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.  AUSÊNCIA DE
LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO O DIREITO. CLT. NÃO
APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional nº 19/98, ao atribuir nova
redação  ao  §  3º  do  art.  39  da  CF/88,  subtraiu  o  adicional  de
insalubridade  do  rol  dos  direitos  estendidos  aos  servidores
públicos,  mas  não  vedou  a  sua  concessão  por  parte  dos
Municípios, condicionando-a, porém, à existência de legislação de
lavra do ente de direito público interno que preveja tal pagamento.
2.  Apesar  de  ser  prevista  a  concessão  do  adicional  de
periculosidade,  de forma genérica,  no Estatuto dos  Servidores
Públicos do Município de Nanuque, verifica-se ser tal concessão
dependente da edição de Lei Especial, o que, in casu, inexiste. 3.
Em  atenção  ao  princípio  da  legalidade  estrita  que  rege  a
Administração  Pública,  a  ausência  de  regulamentação  legal
específica  no  Município  não  permite  que  seja  pago  referido
adicional  à  servidora.  4.  O  vínculo  estatutário  não  se  sujeita
sujeito à disciplina própria do regime celetista, não havendo que
falar na aplicação dos parâmetros e regras estabelecidos na CLT
para  concessão  de  adicional  de  periculosidade,  pendente  de
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regulamentação,  aos  servidores  públicos  do  Município  de
Nanuque. 5. Sentença reformada em reexame necessário. (TJMG;
APCV 1.0443.14.004170-0/001;  Relª  Desª Hilda Teixeira da Costa;
Julg. 29/11/2016; DJEMG 12/12/2016)

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
NANUQUE.  VIGIA.  CARGO  EFETIVO.  ARTIGO  39,  §3º,  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE.  BENEFÍCIO  ASSEGURADO  POR  LEI
MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA  DO  ENTE  PÚBLICO.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez que o artigo 39,
§3º,  da Constituição Federal,  não estende ao servidor público o
direito ao recebimento de adicional de periculosidade, é necessária
a edição de Lei específica regulamentando o benefício. 2. Embora o
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais  assegure  a
concessão  do  adicional  de  periculosidade,  a  ausência  de
regulamentação  local  do  referido  benefício  impede  o  seu
pagamento,  uma  vez  que  a  Administração  está  vinculada  ao
princípio  da  legalidade.  3.  Os  servidores  municipais  possuem
vínculo  estatutário  em  relação  à  Administração  Pública  do
Município  para  o  qual  prestam  seus  serviços.  Assim,  para
aferição das regras aplicáveis, imperiosa a análise da legislação
municipal  à  qual  se  vinculam,  não  havendo  que  se  falar  em
aplicação automática das regras e diretrizes estabelecidas na CLT.
4.  Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJMG;  APCV
1.0443.14.003680-9/001;  Relª  Desª  Claret  de  Moraes;  Julg.
10/05/2016; DJEMG 20/05/2016) 

Com  tais  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DO
RECURSO  APELATÓRIO e  DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA, para denegar a ordem mandamental concedida na sentença
submetida ao reexame.

É como voto.

Presediu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 24 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de f. 106,  o
Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquequer(Presidente),  dele
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Participando, além desta Relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de abril  de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                 R E L A T O R A 
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