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 Vistos, etc. 
 
 
  O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARBALHA 
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em face do MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE 

postulando a condenação do réu ao pagamento de adicional por tempo de serviço em benefício 

dos empregados substituídos constantes do anexo (fls. 08/24), no percentual de 1% por ano de 

efetivo serviço público, vencido e vincendo a partir de 14/01/2009, com reflexos sobre férias e 

13ºs salários e acrescido de juros e correção monetária. 

 

 O réu apresentou Defesa escrita às fls. 187/191, alegando que a Lei Municipal 

nº 1.878/2010 instituiu evolução salarial a cada 5 anos de efetivo magistério, no percentual de 

5% (cinco por cento) sobre os vencimentos, e que o aumento pretendido pelo sindicato autor 

acarretaria o efeito cascata, e requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos. 

 

 O processo foi regularmente instruído. 

  

 Alegações finais remissivas. 

 

 Recusadas as propostas conciliatórias. 

 

MÉRITO 
 

 1. Do adicional por tempo de serviço 
 

 O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha ajuizou a 

presente ação em face do Município de Barbalha, requerendo a condenação ao pagamento de 

adicional por tempo de serviço nos termos da Lei Municipal nº 1.773/2008, art. 103. Vide 

dispositivo: 
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“Art. 103 – O adicional por tempo de serviço é devido à razão de um por 

cento (1%) por ano de efetivo serviço público, incidente sobre o total da 

remuneração do servidor. 

Parágrafo único – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês seguinte ao 

que completar o anuênio.” (fl. 63) 

 

   Os obreiros prestaram serviços ao Município de Barbalha, não havendo 

impugnação quanto a este fato, limitando-se o ente da administração pública a alegar que a 

citada norma não merece aplicação, em vista do maléfico efeito cascata, aplicando-se aos 

substituídos a Lei nº 1.887/2010 (fls. 194/211), a qual, em seu art. 32, prevê evolução salarial a 

cada cinco anos, conforme se observa: 

 

“Art. 32 – Para fins da evolução funcional por tempo de serviços, prevista 

nesta lei, deverá ser cumprido o interstício mínimo, de 5(cinco) anos de 

efetivo exercício do magistério, na referência em que estiver enquadrado 

para a referência imediatamente superior. 

Parágrafo único – Constituem indicadores para a evolução do profissional de 

educação, além do interstício mínimo de cinco anos a avaliação dos seguintes 

critérios: 

I – Responsabilidade 

II – Assiduidade 

III – Pontualidade 

IV – Disciplina 

V – Produtividade 

VI - Iniciativa” (fl. 201). 

 

 No entanto, não merece guarida a tese alegada pelo Município réu, tendo em 

vista que a Lei Municipal nº 1.887/2010, vigente a partir de sua publicação, em 29/04/2010, tem 

aplicação somente aos funcionários admitidos após a sua vigência, por força da máxima do 

tempus regit actum, não tendo efeito retroativo. Não há que se falar, portanto, na incidência da 

Lei Municipal nº 1.887/2010 no período anterior à sua vigência, não sendo aplicável aos 

trabalhadores anteriormente ao período em questão, em vista da irretroatividade da norma. 

 

 Ora, não há dúvidas de que aos funcionários já admitidos à época da vigência 

da Lei nº 1.773/2008 aplicam-se os ditames desta norma. Admitir-se o contrário acarretaria a 

concessão de efeitos retroativos à norma menos benéfica, o que obviamente geraria uma 

insegurança jurídica insustentável, e ainda afetaria direitos adquiridos, o que é expressamente 

vedado pelo art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro (Dec. Lei nº 4.657/42, 

alterada a nomenclatura pela Lei nº 12.376/2010).  

 

Isto posto, os substituídos arrolados às fls. 08/24 fazem jus ao adicional por 
tempo de serviço previsto no art. 103 da Lei nº 1.773/2008 (1% por ano de serviço), a partir de 
14/01/09, quando o direito foi suprimido, razão pela qual se defere o pagamento do 
respectivo adicional para os anos de 2009 e 2010. 
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Quanto às parcelas vincendas, considerando que a Lei nº 1.773/2008 foi 
revogada pela Lei nº 1.887/2010 de acordo com o art. 77 (fl. 211), observa-se que a partir da 
sua vigência, em 29/04/2010, inclusive para os substituídos, passa a vigorar para todos os 
empregados o adicional por tempo de serviço contados em cinco anos. 
 

2. Imposto de renda 
 

  Aplica-se ao caso o art. 46 da Lei nº 8.541/92, pelo qual o responsável 

tributário é a fonte pagadora que fará sua retenção. Assim do montante devido, far-se-á a 

retenção dos valores relativos ao imposto de renda, observando-se o disposto no art. 12 da Lei 

7.713/88 e Súmula n. 368, do e. TST, excluindo-se da base de cálculo, todavia, os valores 

referentes aos juros moratórios, dada a sua natureza eminentemente indenizatória. 

 
  3. Contribuição previdenciária 
 
  A Lei nº 8.212/91 determina a parcela de responsabilidade do segurado, no 

caso em seu art. 12, I, “a”. Esta responsabilidade persiste na hipótese de crédito decorrente de 

decisão judicial, devendo ser abatido do autor quando do efetivo recebimento do crédito e 

recolhido pelo reclamado – fonte pagadora, assim como deverá  este realizar a contribuição a 

seu encargo, nos termos do art. 22, I, do mesmo documento legal, conforme alíquotas ali 

estabelecidas. 

  Pelo sistema contributivo deve a incidência previdenciária ocorrer mês a mês, 

observado o teto legal, notadamente após o advento da Emenda Constitucional 20/98 que 

impôs nova redação ao artigo 201. Não são consideradas para efeito do salário-de-contribuição 

as verbas especificadas no art. 28, § 9º da Lei 8212/91, regulado pelo Decreto 3.048/99, em seu 

art. 214, § 9º. 

 

  A ré deverá comprovar a quitação das parcelas previdenciárias, tanto do 

segurado como aquelas a seu encargo, sob pena de execução ex officio por esta Justiça 

Especializada, nos termos do art. 114, VIII, acrescentado pela Emenda 45/04 e art. 876, 

parágrafo único consolidado, acrescentado pela Lei 10.035, de 25 de outubro de 2000. 

 

 

DISPOSITIVO: 
 

  Isto posto, na presente Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barbalha, decido JULGAR PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu 
Município de Barbalha, a pagar aos substituídos arrolados às fls. 08/24 o adicional por tempo de 

serviço previsto no art. 103 da Lei nº 1.773/2008, no percentual de 1% por cada ano de serviço, 

nos anos de 2009 e 2010, período anterior à revogação da referida lei. 

 

 Liquidação por simples cálculos, com acréscimos de juros moratórios a partir 

da propositura da ação (art. 883 da CLT) e correção monetária, observando-se a época própria 

(art. 39 da Lei nº 8.177/91 e Súmula nº 381 do e. TST). Contribuição previdenciária e IR ex vi 

legis. 
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 Custas de R$ 40,00, calculadas sobre o valor arbitrado de R$ 2.000,00, pelo 

réu, de cujo recolhimento fica isento nos termos da lei. 

  

Deixo de determinar a remessa oficial dos autos, nos termos do par. 2o do art. 

475 do CPC, tendo em vista que a condenação não alcançou sessenta salários mínimos. 

 

 

 

REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA 
Juíza do Trabalho Substituta 


