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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. MATÉRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO
DE  TRATO  SUCESSIVO.  RENOVAÇÃO  PERIÓDICA
DO DANO. REJEIÇÃO.

-  Sendo matéria  de trato  sucessivo,  segundo o qual  o
dano se renova a cada mês, resta afastada a aplicação do
instituto da prescrição sobre o fundo de direito do autor.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO
DEDUZIDA  NA  INICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL  COM  ESTABILIDADE  EXCEPCIONAL.
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ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
IMPLANTAÇÃO  E  PAGAMENTO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  VERBA  DEVIDA  APENAS  AOS
SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS OU
EM  COMISSÃO.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME.

- A estabilidade adquirida em conformidade com o art.
41,  da  Constituição  Federal  difere  daquela  concedida
pelo art. 19, do respectivo ADCT, a qual é tida como um
favor constitucional conferido ao servidor admitido sem
concurso público há,  pelo menos,  cinco anos antes  da
promulgação da Carta Magna.

-  Preenchidas  as  condições  insertas  no  preceito
transitório,  o  servidor  é  estável,  mas  não  é  efetivo,  e
possui  somente  o  direito  de  permanência  no  serviço
público  no  cargo  em  que  fora  admitido,  não  tendo
direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de
seus integrantes. 

- O art. 83 da Lei nº 001/2009 dispõe que, para fazer jus à
percepção do adicional por tempo de serviço, o servidor
público do Município de Brejo dos Santos deve exercer
cargo de provimento efetivo ou de comissão.

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  rejeitar  a
prejudicial de prescrição e, no mérito, dar provimento ao recurso apelatório
e à remessa necessária.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  Apelação  Cível
interposta pelo  Município de Brejo dos Santos contra sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço ajuizada
por José Bezerra Neto.

A  julgadora  de  primeiro  grau  (fls.83/85)  rejeitou  a
preliminar de inépcia, rechaçou a prescrição quinquenal e, no mérito, julgou
procedentes  os  pedidos  iniciais,  condenando  o  Município  a  implantar  o
adicional por tempo de serviço na remuneração do servidor no montante de
25%,  e  a  pagar  a  diferença  dos  valores  referentes  ao  ATS  dos  5  anos
anteriores  à  propositura  da  ação,  acrescidos  de  correção  monetária  pelo
IPCA,  desde  cada  vencimento,  e  juros  de  mora,  a  contar  da  citação,  no
percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, quando
então  devem ser  aplicados  os  índices  oficiais  da  remuneração  básica  de
juros da caderneta de poupança.

Condenou  ao  adimplemento  dos  honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor total da condenação e, por fim,
remeteu o decisum a esta egrégia Corte para o duplo grau de jurisdição.

Nas  razões  recursais  (fls.  87/90),  o  Município  argui  a
prescrição quinquenal como prejudicial meritória, ao argumento de que as
dívidas  da  Fazenda  Pública  prescrevem  em  cinco  anos.  No  mérito,  em
síntese,  aduz que o adicional por tempo de serviço pleiteado não possui
amparo legal.

Pugna  pelo  acolhimento  da  prescrição  e,  em  caso  de
entendimento  diverso,  requer  o  provimento  do  apelo  a  fim de reformar
todos os termos da sentença e julgar improcedentes os pleitos exordiais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão às fls. 92/99.
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Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
106/108.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Prejudicial de mérito – Prescrição

Impende esclarecer que nas relações de trato sucessivo,
em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação,
nos moldes da Súmula 85 do STJ.

Posto  isso,  resta  afastada  a  aplicação  do  instituto  da
prescrição sobre o fundo de direito dos autores/apelantes.

Mérito

O  autor  ajuizou  a  presente  ação  afirmando  possuir
direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço no importe de
25%.

Pois bem. 

A respeito do ATS, a pretensão da parte autora ampara-
se no art. 83 da Lei Orgânica do Município de Brejo dos Santos nº 001/2009,
que dispõe: 

Art. 83. Os servidores, ocupantes de cargo de provimento efetivo

ou  em  comissão,  perceberão  adicionais  de  5%  sobre  os
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vencimentos, ao completarem os primeiros cinco anos de efetivo

serviço público, acrescentando-se mais 5% e cada vez que a estes se

somarem  outros  cinco  anos  de  serviço,  limitando-se  a  25%,

contados na forma estabelecida nos parágrafos deste artigo. 

Parágrafo  único.  Computa-se,  para  tanto,  o  tempo  de  serviço

realizado  em  outra  instituição,  pública  ou  privada,  requerida

através de procedimento administrativo. 

No entanto, em análise do dispositivo supramencionado,
verifico  que  apenas  os  servidores  públicos  efetivos  ou  em  comissão
possuem direito ao adicional por tempo de serviço, ou seja, aqueles que
ingressaram  no  serviço  público  mediante  prévia  submissão  a  concurso
público, categoria que não engloba o apelado. 

No caso em epígrafe, o recorrido foi contratado em 01 de
abril de 1983 e, em 1988 completou o requisito mínimo de cinco anos de
efetivo exercício no cargo, adquirindo estabilidade excepcional.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal faz a distinção
entre efetividade e estabilidade, esclarecendo que, quando preenchidas as
condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é
efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no
cargo  em que  fora  admitido,  todavia  sem incorporação  na  carreira,  não
tendo direito à progressão funcional ou desfrutar de benefícios privativos
de seus integrantes (STF - RE 167635).

Isso porque a estabilidade excepcional não se confunde
com a efetividade (estabilidade ordinária), reservada ao servidor investido
em  cargo  público  efetivo,  para  o  qual  foi  nomeado  em  virtude  de
imprescindível aprovação em concurso público. 

Feito este registro, a jurisprudência do TJPB entende que
nem mesmo aqueles  servidores  que adquiriram a  estabilidade  instituída
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pela Carta Magna de 1988, segundo as disposições do ADCT, em seu art.
191, possuem direito a perceber a verba em discussão.

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO – Reexame necessário e apelação cível – Ação
de cobrança – Procedência parcial da pretensão deduzida na inicial
- Servidora pública municipal – Adicional por tempo de serviço –
Implantação e pagamento retroativo – Impossibilidade - Servidora
admitida sem prévia aprovação em concurso público – Contratação
a título precário - Verba devida apenas aos servidores que ocupam
cargos efetivos - Reforma da sentença – Provimento.  Consoante a
legislação municipal,  o adicional por tempo de serviço é devido
aos servidores públicos efetivos da Edilidade, ou seja, àqueles que
ingressaram  no  serviço  público  mediante  prévia  submissão  a
concurso público.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00000544920148150141,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j.  em 02-05-
2017)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  SUBLEVAÇÃO  DA  EDILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA  POR  FUNDAMENTOS  DIVERSOS.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
DESCABIMENTO. MATÉRIA REGULADA POR LEI MUNICIPAL.
PREVISÃO APENAS PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
E  COMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITO  INDISPENSÁVEL
PARA  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  PROVIMENTO  DA
REMESSA E  DO  APELO.  -  Há  de  se  diferenciar  a  estabilidade
adquirida em conformidade com o art. 41, da Constituição Federal,
para aquela concedida pelo art. 19, do respectivo ADCT, a qual é
tida como um favor constitucional conferido ao servidor admitido
sem  concurso  público  há,  pelo  menos,  cinco  anos  antes  da
promulgação da Constituição Federal. - Preenchidas as condições
insertas  no  preceito  transitório,  o  servidor  é  estável,  mas  não  é
efetivo,  e  possui  somente  o  direito  de  permanência  no  serviço
público  no  cargo  em  que  fora  admitido,  não  tendo  direito  a
desfrutar de 4 benefícios que sejam privativos de seus integrantes. -
Nos  ditames  do  art.  83,  da  Lei  nº  001/2009,  para  fazer  jus  à
percepção do adicional por tempo de serviço, o servidor público
do  Município  de  Brejo  dos  Santos  deve  exercer  cargo  de

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000818-98.2015.815.0141 6



provimento efetivo ou de comissão, não se configurando, portanto,
a hipótese dos autos.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00012854820138150141, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES  FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,  j.
Em 10-05-2016)

Sendo assim, não há como prosperar o pleito referente à
implantação e pagamento do adicional por tempo de serviço, motivo pelo
qual merece modificação a decisão em debate.

Com essas  considerações,  REJEITO A PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA E AO APELO, para reformar todos os termos da sentença,
julgando  improcedentes  os  pedidos  iniciais.  Condeno  o  apelado  ao
pagamento  das  custas  e  dos  honorários,  estes  fixados  em  R$  1.500,00,
contudo, a condenação deve permanecer suspensa, devido o benefício da
justiça gratuita a ele deferido.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 06 de março de
2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 08 de março de 2018

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