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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO  DO
MUNICÍPIO.  TRANSFERÊNCIA  DO  LOCAL  DE
TRABALHO  E  MUDANÇA  DO  HORÁRIO
ANTERIORMENTE  FIXADO.  NECESSIDADE  DE
MOTIVAÇÃO.  NULIDADE.  ADICIONAL  DE
PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE IMPEDE O PAGAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-  A  doutrina  e  a  jurisprudência  têm  sustentado  a
necessidade de os gestores públicos justificarem e
bem  fundamentarem  os  atos  de  transferência  de
servidor, notadamente, diante dos rumorosos casos
de perseguição política em boa parte dos municípios
brasileiros.

- A ausência de lei específica definindo os graus e
os percentuais do Adicional de Periculosidade
desobriga o Município do pagamento.

-  Em que pese o Poder Judiciário enxergar na
atividade exercida pelo Recorrido  uma aparente
atividade perigosa, não pode, através de uma Ação
Ordinária de Cobrança, suprir lacunas normativas e
atuar como anômalo legislador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  A
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APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
168. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação  Cível  interposta pelo  MUNICÍPIO  DE

POCINHOS contra a Sentença de fls. 128/130 proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca daquele Município  que, nos autos da Ação de Cobrança

ajuizada  por  CLODOMICIO  SOARES  HENRIQUES, julgou  parcialmente

procedente  o  pedido  formulado  na  inicial,  condenando  o  Promovido:  a)  a

promover a permanência do Autor em seu local de trabalho e horário de 24

horas de serviço por  72 horas de descanso; b) ao pagamento de adicional

noturno, no valor de 40% sobre as horas laboradas das 22:00 às 05:00, a partir

de  dezembro  de  2013;  c)  a  gratificação  por  risco  de  vida/adicional  de

periculosidade,  a  partir  de  abril  de  2014;  d)  ao  pagamento  do  13º  salário,

referente ao exercício do ano de 2012. Ademais, o magistrado  a quo julgou

improcedentes os pleitos de férias,  terço de férias,  horas extras,  salário  de

janeiro de 2013 e danos morais.

Em suas  razões, fls. 132/141, o Apelante pugna pela reforma

parcial  da  Sentença,  sustentando  que  não  houve  perseguição  política,

conforme  alega  o  Apelado.  Afirma  que,  apesar  do  Regime  Jurídico  dos

Servidores Municipais  ter  previsto  o Adicional  de Periculosidade,  não há lei

específica que defina o percentual, sendo indevido qualquer pagamento nesse

sentido. Aduz, ainda, que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e que

a  adoção  de  regime  de  plantão  se  deu  apenas  para  adequar  a  realidade

administrativa  da  repartição  pública  onde  o  servidor  seria  lotado.  Ao  final,

requer o provimento do Recurso.

Ausentes as Contrarrazões, Certidão de fl. 145v.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

provimento  parcial  do  Recurso,  modificando  a  Sentença  para  excluir  da

condenação  o  Adicional  de  Periculosidade,  por  ausência  de  lei  específica

(fls.152/164).
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É o relatório. 

VOTO

Extrai-se dos autos que o Promovente é Vigilante, desde 2011,

junto  ao  Município  Promovido,  por  meio  de  concurso  público,  sustentando,

inicialmente, que fora transferido indevidamente do seu local de trabalho, sem

qualquer  motivação,  assim  como  algumas  verbas  não  estão  sendo  pagas

corretamente. 

O  magistrado  a  quo  condenou  o  Réu: a)  a  promover  a

permanência  do  Autor  em seu local  de  trabalho  e  horário  de  24 horas  de

serviço por 72 horas de descanso; b) ao pagamento de adicional noturno, no

valor  de  40%  sobre  as  horas  laboradas  das  22:00  às  05:00,  a  partir  de

dezembro  de  2013;  c)  a  gratificação  por  risco  de  vida/adicional  de

periculosidade,  a  partir  de  abril  de  2014;  d)  ao  pagamento  do  13º  salário,

referente ao exercício do ano de 2012.

A  irresignação  do  Apelante  é  quanto  à  ausência  de

perseguição política; ao adicional de periculosidade, afirmando não haver lei

específica que defina o percentual, sendo indevido qualquer pagamento nesse

sentido, bem como que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e que a

adoção de regime de plantão (24x72) se deu apenas para adequar a realidade

administrativa da repartição pública onde o servidor seria lotado.

Pois bem.

Quanto  à  transferência  do  local  de  trabalho  e,

consequentemente,  à  mudança  no  horário  anteriormente  empregado  ao

Recorrido, entendo não haver modificação do julgado neste ponto, uma vez

que  a  Declaração de fl.  29  atesta  que  o  Autor  exercia  suas atividades de

Vigilante,  lotado  na  Secretaria  de  Educação,  no  Colégio  Municipal  Padre

Galvão,  na  escala  de  24h  de  serviço  por  72h  de  descanso,  tendo  sido

transferido, sem motivação, para a Escola Santa Terezinha, com escala de 12h

por dia (fl. 30). 
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De  fato,  a  remoção  ocorreu  simplesmente  por  ato

discricionário,  sem  justificar,  com  detalhes,  o  motivo  ensejador  da

transferência.

É  bem  verdade  que  a  Administração  Pública  tem  o  poder

discricionário  de  organizar  e  estruturar  seus  órgãos,  nos  termos  da  lei,  de

forma a agrupar os setores e proporcionar um atendimento mais eficiente junto

à população. 

Todavia,  tanto  a  melhor  doutrina  como  a  jurisprudência  de

nossos  tribunais  têm  sustentado  a  necessidade  de  os  gestores  públicos

justificarem  e  bem  fundamentarem  os  atos  de  transferência  de  servidor,

notadamente,  diante  dos  rumorosos  casos  de  perseguição  política  em boa

parte dos municípios brasileiros.

Não  há  justificativa  de  que  o  ato  de  transferência,  fl.  30,

decorreu  de  situação  superveniente,  mas,  sim,  por  simples  liberalidade  do

Apelante, trazendo apenas prejuízo ao Apelado.

Adstrito ao tema, eis o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Conquanto discricionário, o ato de remoção deve ser
motivado, explicitando as circunstâncias fáticas a
justificar a transferência do servidor em prol do
interesse público, sob pena de nulidade. (TJ-MG.
Processo 1.0512.09.067825-5/001(1). Relator: Des.
Fernando Botelho. Data do Julgamento: 27/05/2010. Data
da Publicação:27/05/2010).

Portanto, ante a ausência de qualquer ato oficial esclarecendo

os  motivos  de  sua  transferência,  imperioso  reconhecer  que  o  ato  tido  por

abusivo não se revestiu de um dos requisitos essenciais da validade do ato

administrativo, qual seja, a motivação.

No que se refere ao Adicional de Periculosidade, a irresignação

do Município merece prosperar.
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A  Administração Pública deve obedecer, em todos os seus

atos, ao princípio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles, in Direito

Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 20ª Ed., 1995, “... o administrador

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às

exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena

de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e

criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está

condicionada ao atendimento da lei.” 

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da

Administração, que não pode agir sem previsão legal.

É sabido, portanto, que, para o reconhecimento do Adicional de

Periculosidade pretendido, faz-se necessária a existência de lei específica para

regulamentar a questão, explicitando os limites e percentuais da referida

gratificação. 

Também é inegável a existência de normas de caráter geral

sobre o tema. Nesse sentido, a Carta Magna especifica os benefícios devidos

aos servidores ocupantes de cargos públicos – em seu art. 39, §3º, ao dispor:

Art. 39. Omissis
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei
estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir.

O art. 7º por sua vez dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
XXIII - adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Trazendo-se essas premissas para o caso dos autos, percebe-

se que o inciso XXIII do art. 7º – o qual trata do Adicional de Periculosidade –

não está previsto no referido § 3º do art. 39, CF, razão pela qual o Autor só
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faria jus a esse benefício se houvesse lei instituindo o pagamento dessa verba

para o seu cargo.

Inexistindo lei municipal com previsão de pagamento do

Adicional de Periculosidade aos vigilantes,  consoante  fl.  67, não se pode

determinar que o ente público arque com esta obrigação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS. Recebimento de adicionais
noturno, de periculosidade e de insalubridade.
Previsão legal. Ausência de regulamentação.
Manutenção da sentença. Desprovimento. Em
respeito ao princípio da legalidade, a ausência de
Lei regulamentadora no âmbito local. Definindo
as atividades desempenhadas pelos servidores,
cobertas pelos adicionais noturno, de
insalubridade e de periculosidade, bem como a
forma de pagamento dessas verbas. Constitui
obstáculo à percepção das parcelas, sendo
insuficiente que a matéria tenha sido prevista
genericamente na legislação. (TJPB; AC
037.2009.002984-6/001; Segunda Câmara Cível;
Relª Desª Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira; DJPB 03/06/2011; Pág. 10).

Todavia, em que pese o Poder Judiciário enxergar na atividade

exercida pelo Recorrido uma aparente atividade perigosa, não pode, através de

uma Ação Ordinária  de  Cobrança,  suprir  lacunas normativas  e  atuar  como

anômalo legislador.

Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, modificando a Sentença

para excluir  da condenação apenas o Adicional  de Periculosidade,  por

ausência de lei específica.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
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dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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