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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE.
DIREITO  A  GRATIFICAÇÃO  QUANDO
COMPLETADOS  25  ANOS  DE  EXERCÍCIO  EM
CARGO DA EDILIDADE.  BEENFÍCIO QUE SÓ FOI
IMPLANTADO  ANOS  APÓS  O  TRANSCURSO  DO
ALUDIDO  LAPSO  TEMPROAL.  ALEGAÇÃO  DO
APELANTE  DE  QUE  A PARTE  SÓ  FARIA JUS  À
RESPECTIVA  VERBA  APÓS  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  EXIGÊNCIA  NÃO
CONTEMPLADA  EM  LEI.  NECESSIDADE  DE
ADIMPLEMENTO.  ADEQUAÇÃO  DA  SENTENÇA,
APENAS, PARA QUE SE AMOLDE AOS LIMITES DO
PEDIDO,  ESTIRPANDO-SE  PERÍODO  NÃO
ABRANGIDO NA INICIAL. PAROVIMENTO PARCIAL
DO APELO E DA REMESSA OFICIAL. 

Se o único requisito previsto em lei para o pagamento
da gratificação objeto da demanda é o transcurso de
determinado  lapso  temporal  no  exercício  do  cargo,
cumprido  tal  requisito,  é obrigação  do
município/promovido  a  imediata  implantação  do
benefício,  não vingando a tese de que, para a aludida
quitação,  a  autora  teria  que  haver  protocolado
requerimento  administrativo,  se  inexistente  tal
exigência na norma de regência. 



Se a sentença extrapolou os limites do pedido, deve
ser decotado o excesso, adequando a condenação ao
período de pagamento da verba postulado na exordial. 

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoa
Grande,  buscando  a  reforma  da  sentença  do  Juízo  de  Direito  daquela
Comarca,  que julgou procedente a Ação de Cobrança, ajuizada por Maria do
Socorro  Félix  Pereira  (ocupante  do  cargo  de  merendeira  no
município/promovido),  condenando  a  edilidade  ao  pagamento  dos  sextos-
quinquênios,  “devidos no período de cinco anos anteriores à propositura da
ação” (fl. 45).

Nas razões do presente apelo (fls. 48/52), o município/apelante
aduziu que a gratificação postulada em juízo (sextos-quinquênios) só começou
a ser paga em novembro de 2013 – e não em setembro de 2011, quando a
parte completou o tempo previsto em lei para pagamento do benefício – porque
a autora deixou de apresentar requerimento administrativo na época em que
atingiu o lapso para a aludida quitação, razão pela qual a edilidade só veio a
efetuar o respectivo pagamento no ano de 2013, após protocolo de pedido à
administração.   

Alegou,  pois,  que o pagamento  da mencionada gratificação só
não ocorreu a partir de quando a parte completou o tempo de serviço previsto
em  Lei,  em  razão  da  conduta  da  própria  autora,  que  não  pleiteou,
administrativamente, logo que passou a fazer jus ao benefício, tanto que, após
a respectiva solicitação, o pleito foi devidamente atendido.  

Com essas considerações, requereu o provimento do recurso, a
fim de que seja julgado improcedente o pedido exordial.

Contra-arrazoando,  fls.  53/55,  a  autora/apelada  pugnou  pelo
desprovimento do recurso.

Às  fls.  62/67,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento parcial  do apelo e da remessa oficial  “apenas no sentido de se
determinar o pagamento o pagamento do adicional  por tempo de serviço a
partir  da data em que a promovente preencheu o requisito temporal exigido
pela legislação municipal, bem como estabelecer que os valores pagos sejam
acrescidos de juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária
de acordo com o IPCA-E” (fl. 67).

É o relatório.
Decido.



Inicialmente, registro ser imprescindível o reexame necessário da
sentença, apesar deste não haver sido determinado em primeiro grau.

É que, à luz da Súmula 490 do STJ,  “a dispensa de reexame
necessário,  quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

In casu,  a sentença é ilíquida porque não foi estabelecido valor
condenatório certo e determinado, devendo, pois, passar pelo crivo do reexame
necessário.

Em sendo assim, conheço de ofício da remessa oficial.

Esclareço, também, ab initio, que, como a sentença foi publicada,
e  o  apelo  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feitos esses registros, passo ao exame do apelo,  em conjunto
com a remessa oficial.

Verifica-se dos autos que a autora exerce o cargo de merendeira
no município/promovido, desde setembro de 1986, e ajuizou a presente ação
alegando que passou a fazer ao sexto-quinquênio (gratificação por tempo de
serviço) quando completou 25 anos de serviço, lapso que atingiu em setembro
de 2011.

Aduziu, no entanto, que a administração só passou a lhe pagar a
aludida gratificação a partir de novembro de 2013, razão pela qual requereu a
condenação do município ao pagamento das verbas referentes aos meses de
setembro de 2011 (quando completou os 25 anos de serviço) a outubro de
2013 (mês anterior àquele em que passou a receber o respectivo benefício).

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou procedente o
pleito exordial.

No presente apelo, o município/apelante aduziu que a gratificação
postulada em juízo (gratificação por tempo de serviço), só começou a ser paga
em  novembro  de  2013  –  e  não  em  setembro  de  2011,  quando  a  parte



completou o tempo previsto em lei para pagamento do benefício – porque a
parte  deixou  de  apresentar  requerimento  administrativo  na  época  em  que
atingiu o lapso para a aludida quitação, razão pela qual a edilidade só veio a
efetuar o respectivo pagamento no ano de 2013, após protocolo de pedido à
administração.   

Alegou,  pois,  que o pagamento  da aludida  gratificação só  não
ocorreu a partir de quando a parte completou o tempo de serviço previsto em
Lei,  em  razão  da  conduta  da  própria  autora,  que  não  pleiteou,
administrativamente, logo que passou a fazer jus ao benefício, tanto que, após
a respectiva solicitação, o pleito foi devidamente atendido.

Não assiste razão ao município/apelante.

O  §1º  do  art.  167,  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do
Município de Alagoa Grande dispõe que  “o funcionário fará jus à sexta-parte
dos vencimentos  ou remuneração ao completar  25 (vinte e cinco)  anos de
serviço público municipal, a qual será calculada sobre a remuneração”.

In casu, resta incontroverso que a autora completou os 25 anos
de serviço em  setembro de 2011, bem como que o município/promovido só
passou  a  pagar  a  gratificação  prevista  no  supracitado  dispositivo  em
novembro de 2013. 

Como visto, o fundamento que o município/apelante apresentou
para justificar o inadimplimento da verba entre setembro de 2011 (mês em que
a autora completou 25 anos de exercício) e outubro de 2013 (mês anterior ao
início de pagamento do benefício) foi o de que a autora restou omissa quanto
ao  requerimento  administrativo  para  a  respectiva  implantação,  tornando  o
referido  pagamento  um  ato  discricionário  da  administração,  que  só  se  viu
obrigada  a  efetuar  a  quitação  a  partir  do  protocolo  do  mencionado  pleito,
oportunidade em que, atendendo à solicitação, passou a pagar a citada verba. 

Tal argumento, contudo, não merece guarida, pois, conforme se
observa  da  redação  do  dispositivo  legal  ensejador  do  pagamento  da
gratificação, já transcrito acima (art. 167, §1º),  “o funcionário fará jus à sexta-
parte dos vencimentos ou remuneração ao completar 25 (vinte e cinco) anos
de serviço público municipal”,  não constando em tal dispositivo qualquer
obrigação  de  apresentação  de  pleito  administrativo  quando  do
cumprimento dos 25 anos de exercício.   

Destarte, se a única exigência legal para recebimento da aludida
verba pelo servidor é o transcurso de determinado lapso temporal no exercício
do cargo, não há como se acolher a tese de que, além desse requisito legal,
seria necessária a formulação de requerimento administrativo pelo interessado,
para quitação do benefício. 

Sobre o tema, proclama a jurisprudência desta Corte:



APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  [...]  PROFESSORA DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONDENAÇÃO
DA  EDILIDADE  AO  PAGAMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – GAE
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES
DE OUTUBRO DE 2013 E MAIO DE 2014. AUTORA
QUE,  EM  TAL  INTERREGNO,  MINISTROU  AULA
PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,
PRENCHENDO REQUISITO PARA O RECEBIMENTO
DA GRATIFICAÇÃO POSTULADA.  ALEGAÇÃO DO
MUNICÍPIO  DE  QUE  SERIA  NECESSÁRIO  O
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR
PARA  A  QUITAÇÃO  DO  BENEFÍCIO.  EXIGÊNCIA
NÃO  CONTEMPLADA EM  LEI.  NECESSIDADE  DE
ADIMPLEMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
CODNENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
Restando  comprovado  que  a  autora,  professora  do
município/promovido,  ministra  aula  a  alunos  com
necessidades  especiais  e,  havendo  previsão  em
legislação  local,  de  pagamento  de  Gratificação  de
Atividades  Especiais,  aos  professores  que  laboram
nessas condições,  deve  a edilidade ser  compelida  a
pagar a verba no período em que esteve inadimplente
(novembro de 2013 a maio de 2014),  não vingando a
tese de que, para a aludida quitação, a autora teria que
ter  protocolado  requerimento  administrativo,  se
inexistente tal exigência na norma de regência.1 

Com efeito, completados os 25 anos de exercício no cargo (o que,
in  casu,  ocorreu em setembro de 2011, fato incontroverso nos autos),  seria
obrigação do município/promovido a imediata implantação da gratificação, não
se tratando de mero ato discricionário, mas sim vinculado, à luz do princípio da
legalidade,  de  forma  que  é  imperativa  a  condenação  da  edilidade  ao
pagamento dos valores que deixou de quitar desde o mês em que a parte
passou  a  fazer  jus  ao  respectivo  benefício  (setembro  de  2011)  até  o  mês
imediatamente anterior à efetiva implantação (outubro de 2013).   

Em  sendo  assim,  deve  ser  mantida  a  procedência  do  pleito
exordial.

Apesar  disso,  há  um reparo  a  ser  feito  a  parte  dispositiva  da
sentença,  como  bem  alertado  pela  douta  Procuradoria  de  Justiça  em  seu
parecer.
1 TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00139531920148150011,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 20-10-
2015.



É que, conforme narrado, o pleito inicial foi no sentido de compelir
a edilidade a pagar os valores alusivos à gratificação em comento, desde o
mês setembro de 2011 (quando a autora completou os 25 anos de exercício)
até o mês de outubro de 2013 (anterior à efetiva implantação).

Acontece  que,  ao  julgar  procedente  o  pedido  inaugural,  o
magistrado  sentenciante  determinou  o  pagamento  dos  sextos-quinquênios
devidos “no período de cinco anos anteriores à propositura da ação” (fl. 45).

Ora,  como a  ação foi  ajuizada  em março  de 2014  (fl.  02),  se
mantida a determinação de pagamento das verbas em todo o período referente
aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, a condenação compreenderia
o interregno de março de 2009 a março de 2014, período bem superior àquele
postulado na própria exordial  (setembro de 2011 a outubro de 2013), o que
caracteriza, inclusive, um julgamento ultra petita (além do pedido).  

Come feito, é necessário o decote do excesso imposto na parte
dispositiva da sentença, para que esta se adéque aos limites estabelecidos na
demanda, conforme precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
DECOTE DO EXCESSO.
1.  Caracterizado  o  provimento  ultra  petita,  não  é
necessário anular a sentença, basta que seja decotada
a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.2

Em  sendo  assim,  deve  a  parte  dispositiva  da  sentença  ser
parcialmente  reformada,  para,  mantido  o  julgamento  de  procedência  da
demanda, seja decotado o excesso constante no decisum, determinando-se o
pagamento dos sextos-quinquênios (art. 167, §1º, do Estatuto dos Servidores
Públicos  do  Município  de  Alagoa  Grande),  no  período  compreendido  entre
setembro de 2011 e outubro de 2013.

Ressalte-se  que,  estando  a  sentença,  no  ponto  em  que  está
sendo  alterada,  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  Superior
Tribunal de Justiça; e, por outro lado, no ponto em que está sendo mantida, em
consonância com jurisprudência dominante desta Egrégia Corte,  prescinde-se
da  análise  do  feito  pelo  órgão  colegiado,  sendo  possível  o  julgamento
monocrático previsto no art. 557, caput c/c §1º-A, do CPC de 1973, diploma,
repito, aplicável à espécie, por estar em vigor à época da prolação do decisum
e da interposição do recurso. 

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E À
REMESSA  OFICIAL,  apenas  para  adequar  a  condenação  aos  limites

2 STJ  -  AgRg no  AREsp 153.754/PE,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012.



postulados na exordial, determinando o pagamento da gratificação objeto da
demanda durante o interregno compreendido entre setembro de 2011 e outubro
de 2013.

Como não houve, na sentença, o arbitramento de juros e correção
monetária, é imperativa tal fixação neste grau de jurisdição, por se tratarem de
consectários legais. Assim, devem ser observados:

Juros de mora, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35,
de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

Correção  monetária,  com  base  nos  “índices  de  remuneração
básica da caderneta de poupança”3 até o dia 25.03.15, marco após o qual, os
créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) ao tempo do efetivo pagamento, em razão da decisão do
STF nas ADIs 4357 e 4425 e sua respectiva modulação de efeitos. 

P.I.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/07

3
 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.


