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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000755-92.2010.815.0741.
Origem : Comarca de Boqueirão.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Alcantil. 
Procurador : Rinaldo Barbosa de Melo.
Apelados : Maria das Graças Lima Silva e outros.
Advogado : Charles Pereira Dinoá (OAB/PB nº 9.314).

APELAÇÃO E  REMESSA  NECESSÁRIA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
COBRANÇA  DE  QUINQUÊNIOS.  PREVISÃO
LEGAL.  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.
CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
IMPLANTAÇÃO  E  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS
DE  PROVA DA EDILIDADE.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  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. 

- Da análise do Estatuto dos Servidores Públicos doo
Município de Alcantil  infere-se que o  adicional por
tempo de serviço restou  devidamente  garantido  aos
servidores públicos municipais, conforme preleciona
o  art.  75  da  referida  lei,  sendo  devido  o  seu
pagamento, conforme decidido.

- A supressão do adicional por tempo de serviço no
âmbito estadual  não incide,  de maneira  automática,
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sobre  os  municípios.  Desta  feita,  existindo  norma
municipal  que  conceda a  vantagem em questão,  os
servidores farão jus ao seu recebimento, não podendo
a municipalidade, sponte sua, suprimir tal direito sem
a edição de lei para tanto, em nome do princípio da
autonomia legislativa conferidas aos municípios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário e  Apelação Cível interposta
pelo Município de Alcantil contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca
de Boqueirão nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
cobrança” ajuizada por Maria das Graças Lima Silva e outros.

Na peça de ingresso, os promoventes argumentam, em síntese,
serem  servidores  efetivos  da  edilidade  desde  o  ano  de  1998,  possuindo,
portanto,  mais  de  10  (dez)  anos  de  serviço  público.  Destacaram  que,  ao
completarem seus primeiros quinquênios, passaram a perceber o adicional por
tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 13B de 1997, contudo, apesar
de terem completado o lapso temporal exigido para o segundo quinquênio, não
tiverem suas remunerações atualizadas.

Pugnaram,  ao  final,  pela  condenação  do  Município  à
implementação do adicional por tempo de serviço e o pagamento dos valores
retroativos.

Decidindo a querela, o juiz a quo julgou procedente o pedido
(fls. 138/142), nos seguintes termos: 

“Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
considerando o contido no art. 5 da Lei Municipal nº
13  B,  JULGO  PROCEDENTE  A  AÇÃO,  com
apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I, do
CPC,  proposta  por  MARIA  DAS  GRAÇAS  LIMA
SILVA,  IRACI  BELINA  BARBOSA,  MARIA
IVANEIDE  DA  SILVA,  JOSÉ  AURELIANO  DE
FIGUEIROA  E  JOSEFA  ALVES  DA  SILVA  a
implantar  nos  vencimentos  dos  autores  o  segundo
“quinquênio”,  bem  como  condenar  a  edilidade  a
pagar esses valores retroativos a partir da data em
que  atingiram o tempo exigido para concessão do
referido adicional,  acrescidos de juros de mora na
forma  prevista  pela  Lei  Federal  nº  9.494/97,  e
correção  monetária  a  partir  do  ajuizamento  da
ação”.
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Inconformado, o promovido interpôs Apelação (fls. 145/154),
alegando,  em  síntese,  que  a  Emenda  Constitucional  nº  19/1998  alterou  o
regime  jurídico  dos  servidores  públicos,  inviabilizando  a  concessão  de
adicional por tempo de serviço, o que levou à revogação da benesse também
em  âmbito  estadual.  Acrescenta  que  inexiste  direito  adquirido  a  regime
jurídico. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 163/166). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 181). 

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do  recurso  voluntário  e  da  remessa  necessária  e passo  a sua  análise,  de
maneira conjunta, haja vista o entrelaçamento da matéria.

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face de sentença
que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município de Alcantil a
implantar o adicional por tempo de serviço, na modalidade quinquenal, nos
termos do art. 5º da Lei Municipal nº 13 B.

Como  é  cediço,  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. 

No que interessa à espécie, da análise da Lei Municipal º13 B
do  Município  de  Alcantil,  infere-se  que  o  adicional  por  tempo  de  serviço
restou devidamente garantido aos servidores públicos municipais, conforme
preleciona o art. 75 da referida Lei, in verbis:

“Art.  75 – Por  quinquênio  de  efetivo  exercício no
serviço  público  municipal,  será  concedido  ao
servidor um adicional correspondente a 5% (cinco
por cento) do vencimento de seu cargo efetivo até o
limite de 7 (sete) quinquênios.
§1º – O adicional é devido a partir do dia imediato
àquele  em  que  o  servidor  completar  o  tempo  de
serviço exigido”

Como se vê, a norma local garantiu o pagamento de adicional
por  tempo  de  serviço  aos  servidores  municipais  a  cada  cinco  anos  de
atividades efetivamente prestadas à Administração Pública.

Assim, a legislação municipal é clara e não deixa margem para
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interpretações divergentes, sendo certo que a progressão funcional de todos os
servidores  dar-se-á  de  forma  automática,  subordinando-se,  apenas,  ao
transcurso do tempo previsto na lei de regência. Ou seja, completado o tempo
de serviço necessário à  aquisição do benefício,  incumbe ao ente  municipal
efetuar seu pagamento, de ofício, sem a necessidade de qualquer outro ato. 

Há de se ressaltar que, ao contrário do que quer fazer crer o
apelante, a supressão do adicional por tempo de serviço no âmbito estadual
não incide, de maneira automática, sobre os municípios, acaso ausente lei local
que assim o preveja.

Desta feita, existindo norma municipal que conceda a vantagem
em  questão,  os  servidores  farão  jus  ao  seu  recebimento,  não  podendo  a
municipalidade, sponte sua, suprimir tal direito sem a edição de lei para tanto,
em nome do princípio da autonomia legislativa conferidas aos municípios.

Outrossim,  conforme  muito  bem  explicitado  pelo  juiz
sentenciante,  a  Emenda Constitucional  nº 19/98 não vedou a concessão do
pagamento de adicional por tempo de serviço. 

Destarte,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do  referido
adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do direito ao
adicional de insalubridade:

“Os direitos do servidor público estão consagrados, em
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41);
não  há  impedimento,  no  entanto,  para  que  outros
direitos  sejam  outorgados  pelas  Constituições
Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados e
Municípios.
Os  direitos  e  deferes  do  servidor  público  estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade da
Federação  tem  competência  para  estabelecer,  ou  da
CLT, se o regime celetista for o escolhido para reger as
relações  de  emprego.  Em qualquer  hipótese,  deverão
ser  observadas as  normas da Constituição Federal.”
(DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Direito
Administrativo. 23.ed.atual até a EC nº 62, de 2009. São
Paulo: Atlas, 2010, p. 608).

Assim,  na  hipótese  vertente,  existente  lei  local  prevendo  o
pagamento da benesse, sem notícia de que tenha sido revogada, a pretensão da
parte  demandante  apenas  seria  afastada  se  a  Edilidade  comprovasse
cabalmente o adimplemento do referido adicional, o que não ocorreu. 

Na distribuição do ônus da prova, compete ao autor demonstrar
o direito que lhe assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e ao
demandado  comprovar  a  inexistência,  modificação  ou  extinção  do  direito
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pleiteado pelo promovente, nos termos da lei processual civil. 

In casu, o recorrente não produziu prova de que a progressão
por tempo de serviço está sendo garantida aos seus servidores.

Dessa  forma,  não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar o pagamento, ratifico o entendimento esposado pelo magistrado a
quo,  reconhecendo  o  direito  do  servidor  ao  adimplemento  da  verba  em
discussão. 

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

“APELAÇÃO E  REMESSA OFICIAL -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  VERBA  SALARIAL  -  ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  (QUINQUÊNIOS)  -
PREVISÃO  LEGAL -  DIREITO  DO  SERVIDOR  -
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS
DO RÉU - ART. 333. II DO CPC - PRECEDENTES -
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC E DA
SÚMULA 253 DO STJ - SEGUIMENTO NEGADO.
Em  se  tratando  de  ação  de  cobrança  de  verbas
salariais,  compete ao autor provar a existência do
vínculo  trabalhista  com a  edilidade  promovida;  se
esta aduz ter pago a dívida cobrada, deve provar o
alegado,  por  se  tratar  de  fato  extintivo  do  direito
perseguido  (art.  333,  II,  CPC).  Restando
demonstrado  o  vínculo  e  inexistindo  provas  desse
pagamento,  deve  o  promovido  ser  compelido  ao
adimplemento das verbas salariais cobradas.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018025920158150181,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j.  Em 19-01-
2017).

“PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO.  DÍVIDA
ALUSIVA  À  FAZENDA  PÚBLICA.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1º  DO
DECRETO  20.910/1932.  AFASTAMENTO  DA
QUESTÃO  PRÉVIA.  -  O  ajuizamento  da  presente
demanda  remonta  ao  pagamento  das  verbas
atrasadas de seus últimos 05 (cinco) anos, conforme
dispõe  o  art.  1º  do  Decreto-Lei  20.910/1932.
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  (QUINQUÊNIO).  PREVISÃO  NA  LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE  JUAZEIRINHO.
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA
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EDILIDADE.  ART.  373,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL/2015.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE.  VERBA  DEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.  -  Conforme  sedimentada
jurisprudência  do  TJPB,  confirma-se  o  direito  do
servidor  à  percepção  dos  quinquênios  e  valores
retroativos,  porquanto há expressa previsão na Lei
Orgânica  do  Município  promovido,  inexistindo
comprovação  do  pagamento  pela  Administração
Municipal. - Levando-se em conta que a alegação de
pagamento  de  verbas  trabalhistas  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  parcelas  salariais  não  pagas.
Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo
Civil.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008318220158150631,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em
15-12-2016).

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
QUINQUÊNIOS.  PREVISÃO NA LEI  ORGÂNICA.
CABIMENTO DA IMPLANTAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Havendo
expressa  previsão  em  lei  municipal  quanto  à
possibilidade  de  pagamento  do  quinquênio  ao
servidor, e estando ele enquadrado nas hipóteses de
implementação  desse  adicional,  sua  concessão  é
medida que se impõe.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00085200920148150181,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DA DESEMBARGADORA MARIA
DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  ARAÚJO  DUDA
FERREIRA, j. em 13-12-2016).

À luz dessas considerações, entendo que não merece amparo a
irresignação apelatória, devendo ser mantida in totum a r. sentença recorrida,
pois alinhada à legislação e ao entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao  Recurso  de
Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a sentença vergastada em todos
os seus termos.

É COMO VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  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.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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