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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº.0000852-19.2013.815.0311

Relator: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado 

Apelante: Isabel  Cristina  Vieira  –  Adv.:  Damião  Guimarães  Leite
(OAB/PB nº 13.293)

Apelado:  Município  de  Tavares  –  Adv.:  Manoel  Arnóbio  de  Sousa
(OAB/PB nº 10.857).

EMENTA: ADMINISTRATIVO  E
CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  QUINQUÊNIO  E
MUDANÇA  DE  NÍVEL.  PREVISÃO  EM  LEI
MUNICIPAL. PAGAMENTO COMPROVADO PELA
EDILIDADE.  RELAÇÃO  JURÍDICA  E  LAPSO
TEMPORAL  DEMONSTRADOS,  BEM  COMO  A
MUDANÇA  DE  NÍVEL.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível hostilizando sentença do
Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Princesa Isabel proferida
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nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  manejada  por  Isabel  Cristina
Vieira/Apelante contra o Município de Tavares/Apelado. 

Ao sentenciar  o feito,  o magistrado de primeiro grau
julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por  entender  não  ter  havido
demonstração do direito pleiteado.

Irresignada, a Apelante insurgi-se alegando o direito à
implantação dos quinquênios equivalente a 9%, bem como o pagamento a
menor, além do valor referente a mudança de nível,  em valores a ser
apurado em liquidação de sentença. 

Sem contrarrazões, conforme certidão (fl.81). 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não
vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls.89/90). 

É o relatório.

V O T O

Pugna  a  Apelante  pela  implantação  dos  quinquênios
equivalente a 9%, bem como a diferença retroativa supostamente paga a
menor,  além do valor  referente a mudança de nível  II  para o III,  em
valores a ser apurado em liquidação de sentença. 

Observa-se dos documentos encartados aos autos, que
a recorrida foi admitida para prestar serviços no Município de Tavares, em
14 de fevereiro de 2002, através de concurso público fl. 12.

Ainda, a Apelante trouxe aos autos contracheque fl. 13
demonstrando  que  no  ano  de  2011  vinha  recebendo  o  quinquênio
correspondente a 5% sobre seu vencimento, correspondendo ao valor de
R$ 56,13(cinquenta e seis reais e treze centavos). 

Em sede de contestação, o Município demonstra que
em 2013 vem pagando regularmente o adicional por tempo de serviço,
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nesta época, já com o percentual reajustado de 7% sobre o vencimento
da Apelante, representando a quantia de R$ 108,84 (cento e oito reais e
oitenta e quatro centavos) (Fl. 58). 

Nesse  passo,  analisando a  legislação  correspondente
ao caso, a própria Autora/Apelante, em sua exordial (fl. 23) alega que a:

“Lei  Orgânica do Município de Tavares, informa que o
professor com até cinco anos de serviços prestados tem
direito a gratificação de quinquênio de 5% (cinco por
cento); com até dez anos, 7% (sete por cento); com até
quinze anos, 9% (nove por cento)… “. 

Assim, perquirindo a legislação e as provas dos autos,
verifica-se que em 2013 a servidora contava com onze anos de exercício,
fazendo jus a percepção de dois  quinquênios na base de 7% sobre o
vencimento da Apelante,  o que restou demonstrado que estava sendo
pago pelo Município à fl. 58 dos autos. 

Dessa forma, não há que se falar em implantação ou
pagamento de valor a menor. 

Em  relação  ao  Nível,  percebe-se  também  que  o
Município demonstra que a professora encontra-se no nível III, adequado
ao que pleiteava. 

Dessa forma,  amparado  em todos  os  fundamentos  e
provas expostas acima, NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A
SENTENÇA INCÓLUME. 

Ante  a  sucumbência  recursal,  com fulcro  no art.  85,
§11,  do  CPC/2015,  majoro  a  verba  dos  honorários  em  R$  500,00
(quinhentos reais), com a ressalva que a parte é beneficiária da justiça
gratuita.  

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

                   

                                                                         05

                                                                           


