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RECURSOS.

– O  art.  118  do  Estatuto  dos  Servidores  do
Município  de  Triunfo  (Lei  Municipal  nº  283/95)  é
expresso  em  conceder  adicional  por  tempo  de
serviço na ordem de 1% por ano de efetivo exercício,
limitado a 35%, havendo compatibilidade normativa
com a posterior Lei Municipal nº 472/2008 e com o
inc. XIV do art. 37 da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER OS RECURSOS, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 196. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária  e,  Apelação  Cível  na

Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São João do Rio do

Peixe  que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por  servidora efetiva,

julgou parcialmente  procedente a pretensão da Promovente, condenando o
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Promovido ao pagamento do adicional de tempo de serviço (anuênio), incidente

sobre o vencimento dos servidores (autores), na razão de um por cento, por

ano  de  serviço,  com repercussão nas férias  acrescidas de  um terço  e  13º

salário, observando a prescrição quinquenal e julgando improcedente o pedido,

no tocante ao adicional de insalubridade (fls. 152/154).

Apelação do Município às fls. 158/164, requerendo a reforma

da Sentença para que seja julgado improcedente a ação nos termos em que foi

requerida  na  inicial,  seja  pela  inexistência  do  direito  em  si  mesmo,  pela

revogação  do  art.  67,  da  Lei  Federal  nº  8.112./90  ou  pela  declaração  de

inconstitucionalidade do inciso XVIII, do art. 3º e do art. 118 da Lei Municipal nº

283/95.

Contrarrazões às fls. 168/182.

A Procuradoria-Geral  de Justiça não  se  manifestou  sobre  o

mérito por ausência de interesse público (fl. 190/193).

É o relatório. 

VOTO

A Promovente  ajuizou  a  presente  ação  objetivando  a

implantação do adicional por tempo de serviço previsto no art. 118 do Estatuto

dos Servidores do Município de Triunfo (Lei  Municipal  nº283/95),  que assim

disciplinou:

Art. 118 – O adicional por tempo de serviço é devido à
razão  de  1%  (um)  por  cento  por  anuênio  de  efetivo
serviço publico, incidente sobre o vencimento do servidor.
§ 1º - O servidor fará jus ao adicional de tempo de serviço
a  partir  do  mês  subseqüente  aquele  que  completar  o
anuênio.
§ 2º - O limite do adicional a que se refere o caput deste
artigo é de 35 (trinta e cinco) por cento.
§ 3º - O anuênio calculado sobre o vencimento, incorpora-
se aos vencimentos para todos os efeitos inclusive, para
a disponibilidade.
§ 4º - Não poderá receber o adicional a que se refere este
artigo  o  servidor  que  perceber  qualquer  vantagem  por
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tempo de serviço, salvo opção por uma delas.

Da  dicção  legal,  percebe-se  claramente  que  o  direito  ao

acréscimo  remuneratório  pleiteado,  na  ordem  de  1%  por  ano  de  efetivo

exercício, limitado a 35%.

Contudo, o Apelante alega que, com o advento da Lei Municipal

nº  472/2008  e  a  criação  da  progressão  funcional  no  serviço  público  local,

aquele dispositivo passaria a violar o disposto no inc. XIV do art. 37 da CF/88.

Analisando atenciosamente as razões recursais,  constato ser

insubsistente a alegação de inconstitucionalidade. 

Uma norma legal não consegue violar a ordem constitucional

apenas  porque  outro  ato,  de  mesma  natureza,  foi  editado  posteriormente.

Nesse  caso,  estar-se-ia  diante  de  um  típico  caso  de  revogação  tácita  por

incompatibilidade material e não de inconstitucionalidade.

Inclusive, quando se verifica o conteúdo da citada Lei Municipal

nº  472/2008,  não se  verifica qualquer  antagonismo para  com o regramento

anterior. Pelo contrário, em seu art. 36, §4º, assevera-se o respeito ao direito

adquirido, nos seguintes termos:

Art. 36.
§4º.  Aos  servidores  efetivos,  que  possuam  valores
incorporados, terão todos os seus direitos assegurados.

Importante  registrar  a  diferença  existente  entre  progressão

funcional  e o pagamento de adicional  por tempo de serviço. No primeiro,  a

promoção será concedia mediante o preenchimento das exigências definidas

em regulamento (art.  20 da Lei Municipal nº 472/2008, fls. 55), enquanto no

segundo caso, o acréscimo remuneratório é definido com base no tempo de

efetivo exercício de cargo público.

Conclui-se, então, que tratam de situações jurídicas distintas e

que não decorrem do mesmo fato, inexistindo a violação ao art. 37, XIV, CF/88,
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conforme precedentes desta Corte:

Não  se  pode  confundir  a  progressão  na  carreira,  feita
conforme disciplinado na Lei Municipal n.° 472/2008, e o
pagamento  do  Adicional  por  Tempo  de  Serviço,  com
previsão no Estatuto dos Servidores Públicos. (TJPB; APL
0000386-97.2011.815.0051;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Aluizio  Bezerra  Filho;
DJPB 14/10/2015; Pág. 14). Nos termos do art. 51, XVI
da  Lei  orgânica  municipal,  o  adicional  por  tempo  de
serviço (quinquênio) é aplicado em relação ao tempo total
de  serviço  e  de  forma  automática,  aos  servidores  dos
quadros  da  administração  pública,  sendo,  portanto,
diferente  da  progressão  funcional,  que  diz  respeito  ao
tempo de atividade do servidor em determinada carreira.
(TJPB;  Rof  018.2011.003095-6/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides; DJPB 18/11/2013; Pág. 19).

A lei  proíbe  o  deferimento  de  duas  vantagens  com  o
mesmo fundamento  ou natureza idêntica,  bem como a
incidência  de  uma,  na  base  de  cálculo  de  outra,
circunstância  inexistente  na  progressão,  dada  a
diversidade da natureza do instituto. (TJPB, Acórdão do
processo  nº  00720060007767001  -  Órgão  4ª  CÂMARA
CÍVEL,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO, j. em 18/09/2012).

Por fim, deve-se rechaçar a tese de que o direito ao adicional

por tempo de serviço foi extinto com a revogação do art. 67 da Lei Federal nº

8.112/90. 

Mesmo que aplicada subsidiariamente, o referido adicional foi

expressamente previsto pela legislação local,  sendo desnecessário  qualquer

outro ato normativo para concretizá-lo.

No  mais,  considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho

realizado pelo patrono da Autora e o tempo exigido para o serviço, entendo que

a verba arbitrada pelo juiz a quo (15% do valor da condenação) fora conjugada

de acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento

nos §§ 2º e 3º do inciso I do art. 85, do Novo Diploma Processual Civil, razão

pela qual não merece redução.

Isso  posto,  DESPROVEJO  OS  RECURSOS,  mantendo-se
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incólume todos os termos da Sentença vergastada.

Quanto à definição dos honorários advocatícios de sucumbência,

tenho que deve sofrer correção ante a impossibilidade de sua fixação, tendo em vista

a ausência de liquidez do provimento judicial, devendo ser observada regra disposta

no art. 85, § 4º, II, do CPC.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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