
                                                                        Apelação Cível nº 0001035-19.2015.815.0311

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001035-19.2015.815.0311
ORIGEM               : 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel
RELATOR :  Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :  Maria do Carmo Severo da Silva 
ADVOGADO : Damião Guimarães Leite – OAB/PB 13.293
APELADO : Município de Tavares
PROCURADOR   : Manoel Arnóbio de Sousa  – OAB/PB 10.857

AÇÃO DE COBRANÇA – Servidor público
–  Professor  –  Adicional  pOR TEMPO DE
SERVIÇO    (QUINQUÊNIO)  –
PAGAMENTO  RETROATIVO  –  PERÍODO
DEVIDO  NÃO  DEMONSTRADO  –
IMPROCEDÊNCIA –  DESPROVIMENTO.

— Embora a apelante tenha comprovado a
condição  de  servidora  pública  efetiva  e
tenha admitido a implantação de quinquênio
pela  Fazenda  Pública;  não  demonstrou  o
período  a  que  faria  jus  ao  pagamento
retroativo  nem  tampouco  a  omissão  da
edilidade  em proceder  ao  enquadramento
no   respectivo   nível  funcional,  após os
cinco anos de efetivo exercício.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria do Carmo Severo da Silva contra sentença de fls. 50/51, proferida
pelo juiz da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, nos autos da  Ação de
Cobrança promovida contra o Município de Tavares, que julgou extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, face à existência de pedido genérico. 

Em suas  razões  recursais  (fls. 53/54), a
apelante persiste no direito ao pagamento do retroativo referente ao adicional
por tempo de serviço (quinquênio).

Contrarrazões  às  fls.  56/59,  pela
manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de Justiça não ofereceu parecer  opinativo,  alegando falta  de
interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 65/66).

É o que interessa a relatar.

V O T O

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a
formulação  de  pedido  genérico  deve  atender  às  seguintes  condições:  a
origem  fático-jurídica  do  dano  deve  estar  expressa  nos  autos,  não  se
admitindo a utilização de narrativas abstratas e genéricas, até porque o exige
a  exposição  dos  fatos  e  fundamentos  do  pedido;  o  pedido,  em  si,  deve
traduzir, remeter, refletir de forma casuística a causa de pedir consignada na
petição vestibular, a partir da qual se possa extrair a natureza e origem do
prejuízo alegado. Em outras palavras, no que toca à exposição de pedido
genérico, o an debeatur deve ser determinado, cabendo ao autor especificar o
prejuízo sofrido, muito embora não necessite quantificá-lo. 

Nesse toar, in casu, entendo que a sentença
deve ser cassada, por vislumbrar que a petição inicial não se encontra inepta,
vez que expressa na exordial está a origem do direito alegado e o pedido de
pagamento  do  retroativo  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  não  sendo
necessária a quantificação.

 Pelo  exposto,  a  sentença  deve  ser
cassada, porque merece análise o mérito da lide.
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APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 – TEORIA
DA CAUSA MADURA:

Nos termos do art. 1.013, § 3º, do NCPC,
estando a causa madura para julgamento e tendo o apelante colacionado ao
recurso apelatório a documentação faltante, este Tribunal está autorizado a
julgar de logo os pedidos do autor. Confira-se o citado dispositivo legal:

“Art.  1013.   A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV  -  decretar  a  nulidade  de  sentença  por  falta  de
fundamentação.”

DO MÉRITO 

A  controvérsia  versa  sobre  o  direito  da
servidora pública litigante – Professora junto ao Município réu, à percepção do
retroativo de adicional por tempo de serviço, no patamar de 17% (dezessete
por cento) de seus vencimentos, devidos e inadimplidos.

Colhe-se  dos  autos  que  a  apelante
ingressou no serviço público em fevereiro de 1983, conforme documento de fl.
07,  exercendo a função de Professor Classe 3 NÍVEL 6, sem, no entanto,
perceber o adicional por tempo de serviço a que faria jus. 

Na exordial, aduz a ora apelante que, tendo
em  vista  de  que  realmente  tinha  direito  à  retificação  dos  quinquênios,  o
promovido procedeu com a correção, pelo que no momento da propositura da
ação  encontrava-se  pagando  de  forma  correta,  ficando,  no  entanto,  o
retroativo dos meses em que não houve o pagamento de forma correta.

Pois bem.  

A  Administração  Pública  está  sujeita  à
observância  obrigatória  ao  princípio  da  legalidade,  nos  termos  do  art.  37,
caput, da CF, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de
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praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme
o caso. 

Daí se dizer que a administração somente
pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, enquanto que, na esfera
privada, pode-se fazer tudo que a lei não veda. Por esta razão, o pagamento
de direitos aos servidores públicos reclama a expressa previsão legal, editada
na esfera de competência administrativa correspondente. 

No caso, o teor do artigo 83, § 9º, XVIII da
Lei  Orgânica  do  Município  de  Tavares  estabelece  que  os  servidores
municipais  terão  direito  ao  adicional  por  tempo  de  serviço,  desde  que
preenchido o período determinado, in verbis: 

“Art. 83, §9º – São direitos dos servidores públicos
municipais:
[…]  XVIII  – adicional  por tempo de serviço pago
automaticamente pelos sete quinquênios em que se
desdobrar a razão de cinco pelo primeiro, sete por
cento  pelo  segundo,  nove  por  cento  pelo  terceiro,
onze  por  cento  pelo  quarto,  treze  por  cento  pelo
quinto, quinze por cento pelo sexto e dezessete por
cento pelo sétimo, incidente sobre a retribuição por
remuneração  do  beneficiário,  não  se  admitindo  a
computação de  qualquer  deles  na base de cálculo
dos  subsequentes,  sendo  este  direito  extensivo  ao
funcionário  investido  em  maNdato  legislativo
municipal;” 

Constata-se,  assim,  que  a  legislação  em
perfil  garante aos servidores que completarem mais de 30 (trinta) anos de
efetivo serviço público o direito ao quinquênio no percentual de 17 (dezessete)
por cento, independentemente de requerimento.

Nesta  linha  de  raciocínio,  conclui-se  que,
tendo sido a autora admitida em 1983, completou o sétimo quinquênio em
2013,  a  partir  de  quando  passou  a  ter  direito  a  incorporar  aos  seus
vencimentos o adicional por tempo de serviço à razão de 17% (dezessete por
cento) sobre o valor do vencimento básico.

Analisando  os  documentos  colacionados
aos autos (fls.  09/24),  imperioso destacar que em todos os contracheques
juntados, percebe-se que os quinquênios foram pagos no percentual devido.

Assim,  embora  a  apelante  tenha
comprovado  a  condição  de  servidora  pública  efetiva  e  tenha  admitido  a
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implantação de quinquênio pela Fazenda Pública; não demonstrou o período
a  que  faria  jus ao  pagamento  retroativo  nem  tampouco  a  omissão  da
edilidade em proceder ao enquadramento no respectivo nível funcional.

Ante  o  exposto,  nego  provimento do
recurso de apelação cível

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado
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