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DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL Nº.  0001179-54.2012.815.0551
Relator          :Des. José Ricardo Porto.  
Apelante        :Município de Remígio, rep. por seu Prefeito.
Advogados    :Vinícius José Carneiro Barreto e outros.
Apelada         :Joseilda da Silva Bezerra.
Advogada      : Dilma Jane Tavares de Araújo.

PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE 
DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REJEI-
ÇÃO 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 obri-
gação de propor processo administrativo prévio à demanda judicial, ante 
a ausência de tal exigência em lei.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  CO-
BRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUPRES-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRE-
SIGNAÇÃO  APELATÓRIA  DO  MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SEN-
TENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO.  RECURSO  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLI-
CO. 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 Ci-
vil, a parte apelante deve verberar seu inconformismo, expondo os fun-
damentos de fato e direito que lastreiam seu pedido de nova decisão. 
Assim, na hipótese de ausência de razões recursais ou sendo estas total-
mente  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 persegui-
das 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)

VISTOS

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Remígio, atacando 
sentença originária do Juízo de Direito da Comarca de Remígio, lançada nos autos da Ação de Co-
brança proposta por Joseilda da Silva Bezerra.

A promovente alega que, a partir de janeiro de 2010, o promovido passou a re-
ter o pagamento do adicional por tempo de serviço a que faz jus, contrariando o art. 57 da Lei Mu-
nicipal n.º 449/93, pelo que pugna pela implantação da citada verba, bem como ao adimplemento do 
valor retido de janeiro de 2010 até a data da reimplantação.

Às fls. 49/51, o magistrado julgou procedente o pedido, “condenando o réu a  
pagar à parte autora os valores referentes ao adicional por tempo de serviço desde janeiro de 2010  
até a reimplantação do adicional na remuneração da servidora, acrescidos de juros de mora à ra-
zão de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a citação, bem como de correção monetária contada  
da data em que o adicional deveria ter sido pago”, bem como “a reimplantação do benefício no  
contracheque da parte autora.”

Condenou o ente público, ainda,  em honorários advocatícios fixados em R$ 
1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o município demandado apelou, suscitando preliminar de carência 
de ação, por falta de interesse de agir. No mérito, sustentou que a autora recebera todas as verbas 
devidas,  e  “ausência  de  comprovação  de  que  o  serviço  ora  cobrado  fora  efetivamente  
prestado(...)” (fls. 60)

Ademais, alega inexistência de débito a ser cobrado e inconstitucionalidade do 
anuênio.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar ou que seja observada a prescri-
ção quinquenal e o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97.

Contrarrazões apresentadas às fls. 68/73.

É o breve  relatório.

DECIDO
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Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia suscitada.  
                                                               
Da Carência de Ação

De início, anoto que a alegação de carência de ação por falta de interesse de 
agir da demandante não merece guarida, porquanto a falta de requerimento administrativo não obsta 
o ajuizamento de ação judicial. 

Ressalte-se que o interesse de agir surge da necessidade da parte obter, através 
do processo, a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia 
de que a lei  não excluirá  da apreciação do Poder  Judiciário  lesão ou ameaça  a direito  (art.  5º, 
XXXV, da Constituição Federal). 

Destarte,  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, ante a ausência de tal exigência em lei. 

RECHAÇO, assim, a preliminar aventada.

Mérito

Consoante relatado,  o  decisório  objurgado reconheceu os pleitos  relativos  à 
reimplantação do adicional por tempo de serviço e ao pagamento do período compreendido entre ja-
neiro de 2010 até a reinserção da citada vantagem na remuneração da servidora, acrescidos de juros 
de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a citação, bem como de correção monetária 
contada da data em que o adicional deveria ter sido pago.

Inconformado, o ente promovido interpôs o presente recurso,  limitando-se, to-
davia, a alegar a inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

No caso, o recorrente foi inerte quanto ao debate das questões decididas na sen-
tença, o que representa contrariedade expressa ao princípio da dialeticidade. 

No entanto,  ante a condenação da edilidade ao pagamento de valor ilíquido, 
obrigatória a análise da matéria discutida, razão pela qual conheço, de ofício, do reexame necessá-
rio. 

Pois bem. No tocante à verba mencionada, constata-se que a sua percepção en-
contra-se amparada na Lei nº 449/93, que dispõe sobre o regime jurídico municipal dos servidores 
de Remígio, sendo devida ao funcionário efetivo, a razão de 1% (um por cento) ao ano, incidente 
sobre seu vencimento. Vejamos:

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. 

Há, portanto, legislação municipal prevendo o pagamento do adicional para os 
servidores da edilidade. Com efeito, o magistrado de primeiro grau deferiu a vantagem de maneira a 
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ser reimplantada a partir da respectiva suspensão, no percentual correspondente ao tempo de serviço 
da promovente, bem ainda condenou o ente demandado no pagamento do período em a servidora fi-
cara sem receber tal verba. 

No caso em disceptação, vê-se que a requerente encontra-se sob o pálio da nor-
ma municipal acima transcrita, tendo direito ao plus salarial de 1% (um por cento) a partir do ano 
ulterior, devendo incidir essa porcentagem a cada período de doze meses, mostrando-se correta a 
sentença quanto ao ponto.

Nesse sentido, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER TERÇO DE FÉRIAS, ANUENIOS E PEDIDO  
DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PROCEDÊNCIA  
PARCIAL IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA  ALEGADA INAPLICAÇÃO DA 
LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N° 739/2010 INSUBSIS-
TÊNCIA PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA  
NORMA EM VIGOR QUE NÃO PREVÊ A CONVERSÃO IMPOSSIBILIDADE  
DO  PAGAMENTO  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  COMPENSAÇÃO  
SÚMULA 306 DO STJ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANUTENÇÃO DES-
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 0 art. 57 da Lei Municipal n° 437/97 Regi-
me Jurídico do Município define o que o adicional por tempo de serviço é de-
vido à razão de 1 por cento um por cento por ano de serviço público efetivo,  
incidente sobre o vencimento 0 pedido do agravante para que, a despeito da  
sucumbência recíproca, sejam fixados honorários desafia o teor da súmula n°  
306 desta Corte. que determina a compensação dos honorários quando houver  
sucumbência recíproca PRECEDENTE DO STJ - AgRg no REsp 1027831/SP.
(TJPB - Acórdão do processo nº 06120090003668001 - Órgão (3 CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  DES.  GENESIO  GOMES  PEREIRA  FILHO  -  j.  em 
07/02/2011)(grifei) 

REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS DEVI-
DAMENTE  CONCEDIDAS  NA  SENTENÇA.  CORREÇÃO  DOS  ÍNDICES  
DOS JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCI-
AL. - Estando devidamente previstas na legislação pertinente as verbas perse-
guidas pelo promovente, e, ausente a prova do pagamento de algumas delas,  
é de se manter a decisão que as deferiu. - Ajuizada a demanda após a edição  
da Lei 11.960/2009, devem os índices de juros de mora e correção monetária  
serem aplicados conforme estatui o art. V-F, da Lei 9.494/97. APELAÇÃO CÍ-
VEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO E CONGELA-
MENTO POR NOVA LEI  MUNICIPAL.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONVERSÃO DE LICENÇA  
PRÊMIO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATI-
VO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO OMI-
TIDO NO DECISUM. RECONHECIMENTO DO DIREITO NA CONDENA-
ÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS.  AUSÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍ-
PROCA. PARTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PROVI-
MENTO PARCIAL. - 0 servidor público faz jus ao recebimento de adicional  
por tempo de serviço enquanto perdurar a norma que autorize o seu paga-
mento.  É perfeitamente possível a edição de nova lei, revogando tal verba e  
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congelando o seu valor àqueles que já a auferiam, já que inexiste direito ad-
quirido a regime jurídico, desde que não ocorra a redução salarial, o que não  
ocorre na hipótese vertente. - Inexistindo prova do requerimento administrati-
vo da conversão da licença prêmio em pecúnia, não há como se deferir tal  
pleito judicialmente, mormente quando a Lei Municipal confere o direito de  
opção gozo ou conversão ao servidor. - Reconhecido o direito ao recebimento  
das verbas pretéritas referentes ao adicional de insalubridade, também deve  
ser concedido o pedido de implantação dessa remuneração ao contracheque. -  
Tendo a parte promovente decaído de parte mínima do pedido, somente o pro-
movido  deverá  arcar  com  as  despesas  processuais.
(TJPB - Acórdão do processo nº 06120090003932001 - Órgão (4A CAMARA 
CIVEL) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 17/11/2011). (gri-
fei) 

Ademais, levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas traba-
lhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir 
a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das verbas 
salariais não pagas, segundo inteligência do art. 333, II do Código de Processo Civil.

Registre-se que o Município não provou o pagamento do Adicional, tampouco 
a revogação da legislação municipal que prevê o citado pagamento.

Com essas considerações, nos termos do art. 557, caput e §1º- A, do CPC, não 
conheço da irresignação apelatória e nego seguimento ao recurso oficial, mantendo incólume a 
sentença recorrida.

 
P.I.

                              
                                João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

                                Des. José Ricardo Porto               
                                          RELATOR                                                             

J07/J04
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