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REMESSA NECESSÁRIA.  SERVIDORA PÚBLI-
CA  MUNICIPAL.  PROFESSORA  DA  EDUCA-
ÇÃO  BÁSICA.  ADICIONAL POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  ART.  57  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº
437/1997.  REVOGAÇÃO  SUPERVENIENTE
PELA LEI Nº 739/2010. DIREITO AO PERCEN-
TUAL ALCANÇADO ATÉ A PERDA DE EFICÁ-
CIA DA NORMA. PRECEDENTES DESTA COR-
TE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. SEGUIMENTO NEGADO. 

- Por força do que previa o art. 57 da Lei Municipal nº
437/1997,  deve  o  percentual  –  relativo ao  adicional
por tempo de serviço e adquirido até o advento da Lei
nº  739/2010  que  revogou  este  dispositivo  –  ser
respeitado pela edilidade demandada, observando-se a
gradativa  incorporação  ao  vencimento  do  respectivo
servidor público, conforme entendimento desta Corte
de Justiça.

-  Não apresentando razões que  justifiquem qualquer
modificação do conteúdo decisório de primeiro grau, o
qual  mostra-se  em  consonância  com  jurisprudência
dominante  deste  Egrégio  Tribunal  e  de  Cortes
Superiores,  impõe-se  a  negativa  de  seguimento  ao
reexame necessário,  conforme  previsão  do  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.
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Vistos.

Trata-se  de  Reexame  Necessário  nos  autos  da “Ação  de
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória das verbas atrasadas” proposta por
Rosineide Cunha da Silva em desfavor do Município de Mari.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/08),  a  demandante  relata  que  é
servidora pública da edilidade demandada desde 1988, tendo, em 2005 sido
nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professora a Nível I.

Aduz que a Lei Municipal nº 437/97 estabelece o adicional por
tempo  de  serviço,  consistente  no  acréscimo remuneratório  de  1%  (um  por
cento) por ano de serviço público efetivo, cuja implantação tem previsão para
ser  realizada  automaticamente,  sem  a  necessidade  de  prévio  requerimento
administrativo. Frisa que tal anuênio deveria ser concedido desde outubro de
1997  e  que,  tendo  sido  admitida  antes  da  Lei  nº  739/2010,  possui  direito
adquirido ao anuênio.

Pugnou  ao  fim,  pelo  saldo  de  salário  referente  ao  mês  de
fevereiro  de  2013  e  incorporação de  22% (vinte  e  dois  por  cento)  em sua
remuneração a título de adicional por tempo de serviço.

Contestação  apresentada  (fls.  41/43),  alegando,
preliminarmente,  a  prescrição  quinquenal  e,  no mérito,  que o adicional  por
tempo de serviço é devidamente pago à promovente, tendo sido “incorporado
pela progressão proposta na Lei Municipal, correspondente a níveis salariais
a cada cinco anos de efetivo trabalho no serviço público municipal”. 

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  (fls.  81/85),  cujo
dispositivo assim restou redigido:

“Isto posto, com supedânio no art. 269, I, do CPC E
DEMAIS  FUNDAMENTOS  EXPOSTOS,  resolvo  o
mérito  julgando  parcialmente  procedente  o  pedido
inicial apenas para condenar o Município de Mari a
pagar  à  parte  autora  o  adicional  por  tempo  de
serviço da seguinte forma:
1- De fevereiro de 2008 a janeiro de 2010 deve ser
pago conforme previsão da lei na época, ou seja, a
Lei  437/97,  incidindo os anuênios  na razão de  1%
(um por cento ) a cada ano.
2 -  A partir de fevereiro de 2010 deve ser adimplido
na  forma  como  prevê  a  Lei  739/2010,  ou  seja,
mantendo-se o abono até sua efetiva incorporação.
3 - Deve ser levado em conta, cada mês, o vencimento
respectivo para a incidência do referido adicional.”.

   
Decorrido  o  prazo  recursal  sem que  as  partes  apresentassem

apelo  voluntário  (fls.  87v),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.
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Por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,  o  Parquet  estadual
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 91/93).

É o relatório.

DECIDO.

Diz o art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil que “está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, o Estado,
o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de
direito público”.

Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em que o
Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do decisum, confirme-lhe
o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa de
ofício com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida em
demanda cuja questão se cinge ao exame do adicional de tempo de serviço de
servidora do Município de Mari.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
caderno processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em  questão,  pois  que  proferido  em  conformidade  com  a  jurisprudência
dominante  de  nosso  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  bem como dos  Tribunais
Superiores, como passo a demonstrar.

- Da Preliminar de Prescrição

Apesar de alegada a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas
pela promovente, vê-se que não há que se cogitar a incidência de tal prefacial
no caso em comento, pelo simples motivo de o pedido se encontrar dentro do
lapso temporal previsto na legislação em vigor.

Como bem destacado pelo juízo a quo, “é evidente que o direito
à cobrança de valor contra o Poder Público restringe-se aos últimos cinco
anos, por imposição legal, contida no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que
estabelece a prescrição quinquenal, relativamente a todos os direitos contra a
Fazenda Pública. Desta feita, entendo que a parte ajuizou a presente lide em
06/06/2013, logo prescritos os pedidos anteriores a 06/06/2008.”

Isto  posto,  vê-se  que  claramente  não  prospera  a  preliminar
arguida em sede contestatória pela edilidade demandada, motivo pelo qual há
de ser rejeitada.

- Do Mérito

No que tange ao adicional por tempo de serviço, estabelece o
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art.  57  da  Lei  Municipal  nº  437/97,  que  dispõe  sobre  o  Regime  Jurídico
Municipal dos Servidores da Prefeitura de Mari:

“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. (fls. 17-
v)”.

A  edilidade  municipal  alegou  que  o  referido  artigo  fora
revogado pela Lei Municipal nº 739/2010, que sustenta ter esclarecido a correta
interpretação no que se refere ao quinquênio municipal, posto que aduz que o
percentual de 1% (um por cento) ao mês corresponde, em verdade, aos 5%
(cinco  por  cento)  estabelecidos  para  o  quinquênio  de  seus  servidores,
automaticamente concedido quando da progressão funcional.

A juíza de primeiro grau, acertadamente, aplicou a lei vigente à
época dos fatos até a revogação do mencionado dispositivo legal, reconhecendo
o  direito  à  incorporação  do  percentual  adquirido  pela  demandante  e
condenando  o  ente  promovido  a  implementar,  nos  vencimentos  desta,  o
acréscimo de 1% (um por cento), a partir de junho de 2008 (data a prescrição
quinquenal) a janeiro de 2010, e na ordem de 1% (um por cento) por ano de
serviço público, e a partir de 2010, da forma prevista na nova lei,  coadunando-
se, perfeitamente, com o entendimento pacífico de que não há direito adquirido
a regime jurídico.

Isso porque o fato de ter havido a revogação do art. 57 da Lei do
Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Mari não tem o condão
de retirar o direito ao(s) percentual(is) já adquirido(s) quando da vigência da
norma. De outra banda, há de se registrar que a autora não faz  jus, porém, à
percepção  do  percentual  anual  a  partir  da  revogação  do  dispositivo  em
comento, haja vista que, consoante já mencionado, não há direito adquirido a
regime jurídico.

Como é sabido, desde que seja preservado o montante global
dos  vencimentos,  é  possível  que  lei  superveniente  promova  o  aumento,
redução,  modificação  ou  supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas
remuneratórias.  É  o  que  se  verifica  no  presente  caderno  processual,
encontrando respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante se
infere do seguinte aresto: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO -  SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES -
INATIVOS  E  PENSIONISTAS  -  ADICIONAL  DE
INATIVIDADE  -  SUPRESSÃO  -
INALTERABILIDADE  DO  REGIME  JURÍDICO  -
DIREITO  ADQUIRIDO  -  INEXISTÊNCIA  -
REMUNERAÇÃO  -  PRESERVAÇÃO  DO
MONTANTE GLOBAL - AUSÊNCIA DE OFENSA À
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IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS -
RECURSO IMPROVIDO. - Não há direito adquirido
do  servidor  público  à  inalterabilidade  do  regime
jurídico  pertinente  à  composição  dos  vencimentos,
desde  que  a  modificação  introduzida  por  ato
legislativo superveniente preserve o montante global
do estipêndio até então percebido e não provoque, em
conseqüência,  decesso  de  caráter  pecuniário. A
preservação  do  quantum  global,  em  tal  contexto,
descaracteriza  a  alegação  de  ofensa  à  garantia
constitucional  da  irredutibilidade  de  vencimentos
e/ou  proventos.  Precedentes”.  (STF;  RE-ED
468076/RS  -  RIO  GRANDE  DO  SUL;  Relator(a):
Min. Celso de Mello; Julgamento: 07/03/2006; Órgão
Julgador:  Segunda  Turma;  Publicação DJ  31-03-
2006). (grifo nosso).

Nesse mesmo sentido se mostra o entendimento desta Egrégia
Corte, a saber:

“APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR E
DA REMESSA.  1.  Adicional  por  tempo  de  serviço.
Supressão.  Respeito  aos  percentuais  já  adquiridos,
com  a  gradativa  incorporação  ao  vencimento.
Regularidade. (...). “É da jurisprudência do Supremo
Tribunal  que  não  há  direito  adquirido  a  regime
jurídico  e  que  a  garantia  da  irredutibilidade  de
vencimentos  não  impede  a  alteração  de  vantagem
anteriormente percebida pelo servidor, desde que seja
preservado o valor nominal dos vencimentos” (STF.
AI-Agr  618777,  j.  19.06.2007).  (...)”.  (TJPB;  AC
061.2009.000394-0/001;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Juiz
Conv.  Manoel  Soares  Monteiro;  DJPB 26/06/2012;
Pág. 6). (grifo nosso).

Nesses termos,  a sentença sob reexame prescinde de retoque,
uma vez encontrar-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte e dos
Tribunais Superiores.

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador processual civil possibilitou a atribuição de uma
maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o Relator
do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados meios de
revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil, condiciona que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
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recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores.

É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente  demonstrado,  na
hipótese  vertente,  devendo-se,  pois,  aplicar  o mencionado dispositivo  legal,
cuja incidência em sede de reexame necessário já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário”.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557,  caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA  DE
OFÍCIO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 9 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz Convocado  Relator
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