
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0000762-33.2014.815.0551)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Município de Remígio
ADVOGADO : João Barbosa Meira Júnior e outros
APELADO : Maria Tânia Felício dos Santos
ADVOGADO : Rebeca Delfino Vasconcelos e outro

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
Apelação Cível e Remessa necessária. Servidor do
Município  de  Remígio.  Adicional  por  tempo  de
serviço.  Ausência  de  interesse  de  agir.  Binômio
Necessidade  e  Adequação.  Prescindibilidade  de
prévio requerimento administrativo. Rejeição. Mérito.
Anuênios. Previsão legal. Manutenção da sentença.
Apelo e Remessa Necessária desprovida.

-É  direito  fundamental  e,  por  conseguinte,
constitucional  o  pleno  acesso  ao  Judiciário,  não
sendo necessário  a  obrigação  de  prévio  processo
administrativo, ante a ausência de tal exigência em
lei. 

-  Da análise da Lei  Municipal  nº  449/93,  infere-se
que  o  adicional  por  tempo  de  serviço  restou
devidamente  garantido  aos  servidores  públicos
municipais, conforme preleciona o art. 57 da referida
lei;

– Os  Municípios  possuem  competência
constitucionalmente garantida para fixar e alterar a
remuneração  de  seus  servidores,  bem  como
organizar  o  quadro  e  a  carreira  de  seus  órgãos,
consoante  o  disposto  no art.  39 da Carta  Magna,
observando,  para  tal,  as  regras  hierarquicamente
superiores,  tais  como as Constituições  Estadual  e
Federal. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.



ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo e à
remessa necessária, nos termos do voto do relator, unânime. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
Remígio, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de
Remígio,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança
promovida por Maria Tânia Felício dos Santos.

Argui,  preliminarmente,  falta  de interesse de agir,  uma vez
que a Autora/Apelada não teria oportunizado ao Município a solução da
lide. No mérito, ressalta a ausência de provas do direito perseguido, bem
como  a  inconstitucionalidade  do  artigo  da  Lei  449/93,  que  prevê  o
pagamento de anuênio, haja vista o mesmo violar o disposto no art. 37,
XIV, da Constituição Federal (fs. 59/68).

A  apelada  não  apresentou  contrarrazões,  apesar  de
devidamente intimada (fs. 72).

Sem  manifestação  por  parte  da  Procuradoria  -  Geral  de
Justiça (f. 77). 

É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

Inicialmente,  vê-se  que,  embora  a  r.  sentença  não  tenha
determinado  o  reexame  necessário  da  controvérsia,  imperioso  seu
conhecimento  de  ofício,  nos  termos  do  artigo  475,  I,  do  Código  de
Processo Civil e enunciado da súmula 490 do STJ, por ter sido a sentença
proferida contra o Município, e não exprimir condenação em quantia certa
e determinada.

Passa-se, então, a análise de ambos, conjuntamente.

A  Apelação  Cível  e  a  Remessa  Necessária  devem  ser
desprovidas.

O  Juiz  a  quo julgou  procedente  o  pedido  determinando  a
Municipalidade  que  implante  o  adicional  por  tempo  de  serviço no
contracheque da autora, bem como  pagamento da diferença dos valores
referentes ao adicional por tempo de serviço dos 5 (cinco) anos anteriores
à propositura da ação.

Preliminar de Carência da Ação por Falta de Interesse de Agir:

 A preliminar não merece acolhida.



Sustenta, o Apelante, que a autora é carecedora do direito de
ação por falta de interesse de agir, por não ter propiciado ao Município a
oportunidade de solucionar suas insatisfações. 

Com  efeito,  o  interesse  processual  se  configura  quando
presente o binômio necessidade/adequação. 

In casu,  o próprio Apelante afirma não ser devedor de tais
verbas, o que se mostra suficiente para demonstrar a pretensão resistida,
motivo pelo qual o ajuizamento da ação se mostra útil à solução da causa,
cumprindo, nesse aspecto, evidente interesse processual.

Outrossim, dispõe o inciso XXXV do art. 5.º da CF que não
poderá ser excluída da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça
a  direito.  Logo,  não  fica  condicionada  a  manifestação  do Judiciário  ao
pedido prévio de providências administrativas. 

É  direito  fundamental  e,  por  conseguinte,  constitucional  o
pleno acesso ao Judiciário, não sendo necessário a obrigação de prévio
processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.

Mérito.

Observe-se,  inicialmente,  que  os  Municípios  possuem
competência  constitucionalmente  garantida  para  fixar  e  alterar  a
remuneração  de  seus  servidores,  bem  como  organizar  o  quadro  e  a
carreira de seus órgãos, consoante o disposto no art. 39 da Carta Magna,
observando, para tal, as regras hierarquicamente superiores, tais como as
Constituições Estadual e Federal. 

Com efeito, a Lei Municipal nº 449/93 prevê aos servidores
municipais  o  adicional  por  tempo  de  serviço  por  ano  de  trabalho
efetivamente prestado. É o que se verifica do seu art. 57, in verbis:

“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 vencimento.
Parágrafo único – O servidor fará jus ao adicional a
partir do mês em que completar o anuênio”

A legislação  municipal  é  clara,  sendo  certo  que  direito  ao
adicional  dá-se  de  forma  automática,  subordinando-se,  apenas,  ao
transcurso do tempo previsto. 

Pois bem. A Apelada demonstrou, por ocasião da inicial, que
é servidora municipal desde maio de 1998 e que, com 15 anos e 06 meses
de efetivo exercício, recebeu, a título de anuênio, R$ 56,10 (cinquenta e
seis reais e dez centavos). Por outro lado, na contestação, o ora Apelante
não  juntou  um  documento  sequer,  limitando-se  a  alegar,  no  mérito,  o
adimplemento da obrigação.



Na  distribuição  do  ônus  da  prova,  compete  ao  autor
demonstrar o direito que lhe assiste ou indício de prova compatível com o
seu pedido,  e ao demandado comprovar  a  inexistência,  modificação ou
extinção  do direito  pleiteado  pelo  promovente,  nos termos  do  art.  333,
incisos I e II do Código de Processo Civil.

 E mais, o ônus de prova acerca do pagamento compete ao
ente federado em relação aos seus servidores, por possuir uma extrema
facilidade nessa comprovação, ao passo que é praticamente impossível a
demonstração  de  uma  conduta  negativa  de  responsabilidade  de  uma
pessoa jurídica de direito público.

Portanto,  a  pretensão  da  Autora/Apelada  apenas  seria
afastada caso a Edilidade comprovasse, cabalmente, o adimplemento do
referido adicional na forma prevista na legislação de regência, o que não
ocorreu. 

Em  casos  semelhantes,  esta  Corte  de  Justiça  já  se
manifestou: 

“PRELIMINAR.  CARÊNCIA DE  AÇÃO.  FALTA DE
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO
ADMINISTRATIVO.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA
PRECEDENTE. 
- O interesse de agir ou interesse processual surge
da necessidade da parte obter, através do processo,
a proteção ao seu interesse substancial. 
-  O  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito
fundamental  previsto  na  Constituição  Federal  de
1988,  não  sendo  cabível  impor  a  alguém  a
obrigação de propor processo administrativo prévio
à demanda judicial, ante a ausência de tal exigência
em lei. 
APELAÇÃO  CÍVEL E  REMESSA OFICIAL.  AÇÃO
DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  SUPRESSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO
APELATÓRIA  DO  MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA  SENTENÇA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
RECURSO  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
SUPRESSÃO  DE  VERBA  SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE. REIMPLANTAÇÃO. PREVISÃO
DE PAGAMENTO EM LEI MUNICIPAL. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO À REMESSA. 
-  A teor  do disposto  no art.  514,  incisos I  e  II  do
Código  de  Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve
verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão.  Assim,  na  hipótese  de



ausência  de  razões  recursais  ou  sendo  estas
totalmente  dissociadas  da  sentença  recorrida,  não
se conhece do recurso, ante a ofensa ao princípio
da dialeticidade. 
-  "Art.  57º  -  O  adicional  por  tempo  de  serviço  é
devido à razão de 1% (um por cento) por ano de
serviço  público  efetivo,  incidente  sobre  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
jurídico  municipal  dos  servidores  da  prefeitura  de
Remígio e dá outras providências). 
-  “Estando  devidamente  previstas  na  legislação
pertinente as verbas perseguidas pelo promovente,
e, ausente a prova do pagamento 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)”

(TJPB,  Apelação  Cível  e  Remessa  Oficial  nº
00011795420128150551, Relator Des. José Ricardo
Porto, julgado em 02-09-2014) 

Dessa forma, ratifico o entendimento esposado pelo Juiz  a
quo, reconhecendo o direito da Promovente/Apelada ao adimplemento das
verbas em discussão. 

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  nego
provimento ao Apelo e a Remessa Necessária.

É o voto.

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Desembargador  Luiz
Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, Juiz Convocado
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo Des. Osvaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maria
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de março de
2018.
  

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
 Relator
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