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CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível –
Ação  de  cobrança –  Servidora  pública
municipal  –  Sentença  improcedente  –
Irresignação  –  Adicional  por  tempo  de
serviço – Impossibilidade – Ausência de lei
específica  municipal  –  Manutenção  da
sentença – Desprovimento.

– Diante  da  ausência  de  lei  específica
regulamentando  o  percebimento  do
adicional por tempo de serviço, impossível
a  concessão  de  tal  verba  aos  servidores
municipais.  A  Constituição  Federal,  nos
termos do art.  37,  caput,  preceitua que a
Administração  Pública  está  vinculada  ao
princípio  da legalidade,  segundo o qual  o
gestor só pode fazer o que a lei autoriza.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento retro. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
GEANE RODRIGUES DA SILVA, objetivando reformar a sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pocinhos que, nos autos da ação de
cobrança, sob o nº. 0001222-16.2015.815.0541, em face do MUNICÍPIO DE
PUXINANÃ.

Prolatada a sentença (fls. 41/42), o juiz de
base  julgou  improcedente  a  pretensão  deduzida  na  exordial.  Condenou,
ainda,  a  parte  promovente  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  no
valor  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa.  Observados  a
gratuidade processual nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Nas razões de sua irresignação (fls. 43/48),
a  autora  sustenta  que,  o  art.  41,  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do
Município  de  Puxinanã  (Lei  nº  470/2007)  c/c  art.  97,  inciso  XXI,  da  Lei
Orgânica do Município, garantem explicitamente o direito ao recebimento do
adicional por tempo de serviço, não havendo necessidade de lei específica.
Por fim, postula o provimento do apelo.

Contrarrazões do promovido às fls.  50/57,
requerendo a total improcedência da apelação. 

Instada a se manifestar a D. Procuradoria
de Justiça proferiu parecer, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação  de  mérito,  por  ausência  de  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção Ministerial (fl. 63/64).

É o relatório.

V O T O

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

O  ponto  crucial  da  presente  lide  consiste
em saber a respeito da interpretação da legislação do Município de Puxinanã,
se  consta  a  regulamentação  para  implantação  do  adicional  por  tempo  de
serviço aos servidores municipais. 

Inicialmente,  faz  mister  ressaltar  que  a
Carta Magna, em seu art. 37, caput, preceitua que a Administração Pública está
sujeita à observância ao princípio da legalidade, não podendo se afastar desta regra
constitucional.  Dessa  forma,  o  pagamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço  a
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servidores  submetidos  ao  regime  jurídico-administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual estão vinculados. 

A Lei Orgânica do Município de Puxinanã traz a
ressalva  em  seu  art.  97,  inciso  XXI,  de  que  é  direito  do  servidor  público,  o
quinquênio nos termos da lei.  Observa-se do dispositivo acima invocado, que tal
previsão  revela-se  de  forma  genérica,  dependendo  de  norma  específica
regulamentadora, “in verbis”: 

Art.  97  –  O  município  instituirá  no  âmbito  de  sua
competência, regime jurídico único e plano de carreira
para os servidores da administração pública direta, das
autarquias  e  das  fundações  públicas,  com  base  nos
princípios e direitos previstos nas Constituições Federal
e Estadual. 
(...) 
XXI – adicional de cinco por cento por quinquênio de
tempo de serviço nos termos da lei; 

No  caso  em  comento,  observa-se  que,
embora conste na LOM a previsão com percentual, o texto normativo remete
a matéria a ser regulamentada em lei específica, enquanto que o Estatuto dos
Servidores do Município não regulamentou o adicional por tempo de serviço,
dispondo  apenas  em  seu  art.  41  que  “Todos  os  direitos  e  vantagens
consignadas na Lei Orgânica do Município ficam incorporados ao presente
Estatuto, observada a duplicidade de direitos”. 

“In casu”, apesar de a demandante exercer
o cargo de Cozinheira há mais de 05 (cinco) anos no Município de Puxinanã,
não há como conceder  o quinquênio à servidora pública municipal  ante a
ausência  de  legislação  específica  do  respectivo  ente  federativo
regulamentando a matéria. 

É  a  jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE  LEI  MUNICIPAL
ESPECÍFICA  REGULAMENTANDO  A  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  IMPLANTAÇÃO  E
PAGAMENTO.  RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. -
Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a
Administração  Pública  está  sujeita  à  observância  ao
princípio da  legalidade,  não podendo se  afastar  desta
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regra constitucional,  sob pena de praticar ato ilícito. -
Diante da ausência de lei específica regulamentando o
percebimento  do  adicional  por  tempo  de  serviço,
impossível  a  concessão  de  tal  verba  aos  servidores
municipais.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00012438920158150541,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 30-01-2018) 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO  E
CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
MUNICÍPIO  DE  PUXINANÃ.  ADICIONAL  POR
TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO ABSTRATA NA LEI
ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO.  PROVIMENTO  NEGADO.  A
Administração  Pública  está  vinculada ao  princípio  da
legalidade, não podendo o gestor fazer o que a lei não
autoriza.  Não  tendo  o  ente  público  regulamentado  o
adicional  por  tempo  de  serviço,  impossível  o  pleito
judicial  para  impor  a  obrigação.  Vistos,  relatados  e
discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012273820158150541,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE , j. em 23-01-2018) 

Sem destoar:

-  APELAÇÃO CÍVEL.  COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA
DE  LEI  ESPECÍFICA.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. "A Administração
Pública  está  vinculada  ao  princípio  da  legalidade,
segundo  o  qual  o  gestor  só  pode  fazer  o  que  a  lei
autoriza.  Diante  da  ausência  de  lei  específica
regulamentando o percebimento do adicional por tempo
de  serviço,  impossível  a  concessão  de  tal  verba  aos
servidores municipais. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00010897120158150541,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 05-09-2017) Vistos,
etc.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012290820158150541,  - Não possui  -,  Relator DES.
SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 20-09-
2017)  
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Portanto,  diante  da  ausência  de  norma
específica disciplinando o  adicional  por  tempo de serviço do Município  de
Puxinanã, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 

Por  essas  razões,  nego provimento  à
apelação, mantendo a sentença vergastada.

Considerando  o  teor  do  art.  85,  §11º,  do
CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento), ressalvado-se, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, CPC
(art. 12 da Lei 1.060/50).

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luiz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio 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.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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