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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL.  PROFESSORA.
QUINQUÊNIO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO.  IRRESIGNAÇÃO  DA PARTE
AUTORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
LEI MUNICIPAL Nº 37/2010. BENEFÍCIO EXTINTO.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A
REGIME  JURÍDICO.  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTO.  OBSERVÂNCIA.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Não existe direito adquirido a regime jurídico de
remuneração,  sendo  possível  à  lei  superveniente
promover a redução ou supressão de gratificações ou
outras  parcelas  remuneratórias,  conquanto
preservado o montante global dos vencimentos,  de
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acordo com a orientação jurisprudencial dos nossos
tribunais.

-  Exige-se,  em  hipóteses  de  alteração  do  regime
jurídico,  a  não  redução  no  valor  referente  à
composição  dos  vencimentos  do  servidor  público,
em  respeito  ao  princípio  da  irredutibilidade  da
remuneração,  consagrado  no  art.  37,  XV,  da
Constituição Federal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Maria de Fátima Carlos da Silva ajuizou a presente
Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face do Município de Olho
D’água,  alegando ter sido admitida pela Edilidade,  em 01/08/1998,  contando com
mais de 15 (quinze) anos de serviço. Asseverou, para tanto, que tem direito a 3 (três)
quinquênios,  e requereu a implantação do citado adicional por tempo de serviço,
assim como o pagamento do retroativo respectivo.

Às  fls.  32/33,  o  Juiz  a  quo julgou  improcedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Diante  do  exposto  e  à  luz  das  demais  regras  e
princípios  atinentes  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.

Irresignada, a autora sustenta que a sentença merece
ser reformada, reiterando os argumentos trazidos na inicial de que teria direito aos
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quinquênios  incorporados  até  o  novo  regime  jurídico,  devendo  ser  observado  o
percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre os vencimentos.

Contrarrazões ofertadas  apenas  pela  Edilidade,  fls.
40/41, pugnando pelo desprovimento do recurso ajuizado.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Irresignada,  a  autora/apelante apresenta  sua
fundamentação no fato de que tem direito ao adicional por tempo de serviço, mesmo
com o advento de nova lei municipal que extinguiu tal verba.

Do acervo probatório encartado aos autos, vislumbro
que o vínculo jurídico entre a servidora e a Administração é de natureza estatutária,
porquanto a autora está submetida a regime próprio do ente municipal, para o qual
labora,  e  a jurisprudência  pátria é uníssona ao afirmar que as normas,  de índole
celetista,  não  são  aplicáveis  aos  servidores  sob  a  égide  estatutária,  bem como as
regulamentações  editadas  por  outros  entes  federados,  não  podem  usurpar  a
competência do ente municipal.

Nesse  sentido,  colaciono  escólio  do  Superior
Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
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PÚBLICO  ESTADUAL.  TÉCNICO  EM
RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E  FÉRIAS.  ARTIGO  18  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRINCÍPIO  FEDERATIVO.
AUTONOMIA  POLÍTICA  E  ADMINISTRATIVA
DOS  ENTES  FEDERADOS.  INAPLICABILIDADE
DAS  LEIS  FEDERAIS  1.234/50  E  7.394/85  E  DO
DECRETO Nº 92.790/86. 1. Os servidores públicos
estaduais  estão  submetidos  ao  regime  jurídico
próprio de seus estados,  em virtude da repartição
de  competências  constitucionais,  que  em respeito
ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da
Constituição Federal,  confere autonomia política e
administrativa  a  todos  os  entes  federados,  que
serão administrados e regidos pela legislação que
adotarem,  desde  que  observados  os  preceitos
constitucionais.  Diante  disso,  infere-se  que  cada
ente federado pode organizar seu serviço público,
instituindo  regime  jurídico  que  irá  reger  suas
relações com seus servidores. 2. As normas insertas
nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto nº
92.790/86,  não  se  aplicam  ao  recorrente,  pois  as
matérias  referentes  às  férias  e  ao  adicional  de
insalubridade encontram-se disciplinadas, no Estado
de Goiás, pelas Leis estaduais 10.460/88, 11.783/92 e
pelo Decreto nº 4.069/93.  3.  Como servidor público
estadual,  o  recorrente  está  sujeito  às  normas  do
estatuto  próprio  do  Estado  ao  qual  pertence,  não
havendo se falar na prática de qualquer ato ilegal ou
abusivo  por  parte  da  autoridade  apontada  como
coatora, bem como em direito líquido e certo a ser
amparado.  4.  Recurso  ordinário  a  que  se  nega
provimento.  (STJ; RMS 12.967; Proc. 2001/0031172-5;
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GO;  Sexta  Turma;  Rel.  Des.  Conv.  Vasco  Della
Giustina; Julg. 06/09/2011; DJE 26/09/2011) - negritei.

Na  hipótese,  consoante  se  depreende  da  Lei
Municipal nº 37/2010, “fica extinto o percentual de 5% (cinco por cento) referente ao
quinquênio por cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal
dos  cargos  integrantes  do  quadro  efetivo  do  magistério  Público  Municipal,
preservando-se o direito adquirido” (art. 41, §5º). 

Como se vê, referida norma, a qual dispõe “sobre o
novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Olho
D’água e dá outras previdências”, estabeleceu a extinção do percentual referente ao
quinquênio  a  cada  cinco  anos.  Assim,  não  tendo  o  servidor  direito  adquirido  a
regime jurídico, desde que seja observado o princípio da irredutibilidade salarial, não
faz jus a apelante a nenhuma vantagem do regime anterior.

Nesse sentido, calha transcrever o seguinte julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
FEDERAL.  LEI  8.270/1991.  MODIFICAÇÃO  DOS
CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO  À  MANUTENÇÃO  DA FORMA DE
CÁLCULO  DA REMUNERAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À
GARANTIA  DE  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.  1.
Consoante  a  firme  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal,  os  servidores  públicos  não  têm
direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de
composição da sua remuneração. 2. Não se constata
ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos
quando  preservado  o  valor  nominal  do  total  da
remuneração  do  servidor.  3.  Agravo  Regimental
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desprovido.  (RE  420769  AgR,  Relator(a):   Min.
AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  julgado  em
31/08/2010, DJe-194 DIVULG 14-10-2010 PUBLIC 15-
10-2010 EMENT VOL-02419-02 PP-00395).

Na realidade, exige-se, em hipóteses de alteração do
regime jurídico, a não redução no valor referente à composição dos vencimentos do
servidor  público,  em  respeito  ao  princípio  da  irredutibilidade  da  remuneração,
consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade e eficiência  e,  também, ao
seguinte:
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos  e  empregos  públicos  são  irredutíveis,
ressalvado  o  disposto  nos  incisos  XI  e  XIV  deste
artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Nesse  sentido,  proclama  a  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  LEI  Nº  8.270/91.  RECURSO
ESPECIAL.  EMBARGOS  INFRINGENTES.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. RATIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.  DIREITO  ADQUIRIDO  AO
REGIME DE COMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
(...)  No  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  os  servidores  públicos  não  têm  direito
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adquirido  à  imutabilidade  do  regime  jurídico  de
composição dos vencimentos, desde que respeitado o
princípio da irredutibilidade.
3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
–  6ª  Turma -  AgRg  no  REsp  508.876/RS  -  Relator:
Ministro Paulo Gallotti - J: 29.04.2008).

No caso dos autos,  como registrou o Magistrado  a
quo,  “não  evidenciado,  inclusive,  que  a  parte  autora  sofreu  qualquer  decréscimo
nominal  em  seus  vencimentos  com  a  extinção  da  gratificação,  visto  que  nunca
recebeu o quinquênio,  não há que se falar no seu pagamento ou implantação do
percentual“, fl. 33.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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