
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000848-79.2013.815.0311
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Princesa Isabel
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Gerlane Cordeiro Leite de Almeida

(Adv. Damião Guimarães Leite OAB/PB 13.293)
APELADO: Município de Tavares, por seu Procurador Manoel Arnóbio de Sousa.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO
(QUINQUÊNIOS). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ALEGADO
PAGAMENTO  A  MENOR.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  INÉPCIA.  INSUBSISTÊNCIA.
SENTENÇA  ANULADA.  TEORIA  DA  CAUSA  MADURA.
ART.  1.013,  §  3º,  I,  DO CPC. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.  PREVISÃO  DE  5%  (ONZE
POR  CENTO)  PELO  PRIMEIRO  QUINQUÊNIO  E  DE  7%
(SETE  POR  CENTO)  PELO  SEGUNDO.  EDILIDADE  QUE
REMUNERA  EM  PERCENTUAL  CONDIZENTE  COM  O
TEMPO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O pagamento de direitos aos servidores públicos reclama a
expressa  previsão  legal,  editada  na  esfera  de  competência
administrativa correspondente, o que se observa no presente
caso em relação aos quinquênios, nos termos do artigo 83, §9º,
XVIII da Lei Orgânica do Município de Tavares. Nesse viés,
considerando  que  a  autora  foi  admitida  em  2003  e  que  a
edilidade está lhe remunerando devidamente no tocante aos
quinquênios, na ordem de 7% (sete por cento), a pretensão da
recorrente não rende respaldo, devendo, assim, ser desprovido
o seu recurso, para manter a improcedência da ação. 

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,



por unanimidade, declarar a nulidade, de ofício, da sentença e julgar improcedente a
pretensão vestibular, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão
de julgamento de fl. 129.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gerlane Cordeiro Leite de
Almeida contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de
Princesa Isabel nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, ajuizada pela
ora recorrente em desfavor do Município de Tavares, Fazenda Pública apelada.

Na decisão recorrida, a douta magistrada a quo, Maria Eduarda
Borges Araújo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, I,
CPC, por entender pela inépcia da exordial, ante a indeterminação do pleito exordial.

Inconformado, recorre o autor aduzindo, em suma, a salutar
reforma da sentença, discorrendo, em suma, acerca da necessidade de se reconhecer
o pagamento feito a menor em relação aos quinquênios, já que tem mais de dez anos
de serviço e tem direito à retificação do quinquênio em seu contracheque.

Intimada,  a  edilidade  apresentou  contrarrazões,  postulando
pelo desprovimento do apelo.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo
169, § 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do CPC/2015. 

É o relatório.

VOTO

De início, aufere-se da inicial que a autora recorrente, ocupante
do cargo de Professora, ao considerar ter mais de 10 (dez) anos de serviço, alega fazer
jus ao recebimento dos quinquênios em percentual superior ao praticado pelo ente
público, razão pela qual postula pela retificação do percentual da respectiva verba. 

Antes de se adentrar no exame do mérito recursal propriamente
dito, cumpre salientar a ocorrência, na espécie, de nítido error in procedendo, tendo em
conta o equívoco do MM. Juízo singular ao proceder à extinção do feito sem exame
de mérito, por considerar inepta a peça vestibular, sem que se oportunizasse, sequer,
prazo à parte para saneamento do apontado defeito procedimental.

Tal é o que ocorre uma vez que, ainda que fundada a inépcia na
indeterminação do pedido,  fato  é  que a  pretensão autoral,  à  luz  da  nova  ordem
processual,  não deve ser resumida à mera declinação do petitório final, mas, sim,



analisado com base numa interpretação sistemática de toda a petição inicial. A partir
desse raciocínio,  não há dúvidas a respeito da conformidade da pretensão com a
disciplina do CPC, inocorrendo, consequentemente, a inépcia da peça inaugural.

Em  razão  disso,  anulo  a  sentença  guerreada,  passando,
contudo, desde já, ao exame do mérito processual propriamente dito, o que faço por
ocasião do teor do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do novel CPC, segundo o qual  “Se o
processo estiver em condições de imediato  julgamento,  o tribunal  deve decidir
desde logo o mérito quando: [...] reformar sentença fundada no art. 485”.

No mérito, pois, como é sabido, a Administração Pública está
sujeita à observância obrigatória ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37,
caput, da CF, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. Daí se
dizer  que  a  administração  somente  pode  fazer  aquilo  que  a  lei  expressamente
autoriza, enquanto que, na esfera privada, pode-se fazer tudo que a lei não veda.

Por esta razão, o pagamento de direitos aos servidores públicos
reclama a expressa previsão legal, editada na esfera de competência administrativa
correspondente. No caso, o teor do artigo 83, §9º, XVIII da Lei Orgânica do Município
de Tavares estabelece que os servidores municipais terão direito ao adicional  por
tempo de serviço, desde que preenchido o período determinado, in verbis:

“Art. 83, §9º – São direitos dos servidores públicos municipais:
[…]
XVIII – adicional por tempo de serviço pago automaticamente
pelos sete quinquênios em que se desdobrar a razão de cinco
pelo primeiro, sete por cento pelo segundo, nove por cento pelo
terceiro, onze por cento pelo quarto, treze por cento pelo quinto,
quinze por cento pelo sexto e dezessete por cento pelo sétimo,
incidente sobre a retribuição por remuneração do beneficiário,
não se admitindo a computação de qualquer deles na base de
cálculo  dos  subsequentes,  sendo  este  direito  extensivo  ao
funcionário investido em madato legislativo municipal;”

Constata-se,  assim,  que  a  legislação  em  perfil  garante  aos
servidores  que  completarem  dez  anos  de  efetivo  serviço  público  o  direito  ao
quinquênio no percentual de onze por cento, independentemente de requerimento.

Nesta linha de raciocínio, conclui-se que, tendo sido a autora
admitida em 2003, completou o segundo quinquênio em 2013, a partir de quando
passou a ter direito a incorporar aos seus vencimentos o adicional por tempo de
serviço à razão de 7% (sete por cento) sobre o valor do vencimento básico.

Analisando os documentos colacionados aos autos,  imperioso



destacar que a edilidade tem pago os quinquênios nos percentuais legais. Utilizando,
por exemplo, o contracheque do mês de março de 2013 (fl. 72), primeiro posterior à
efetivação  do  segundo quinquênio  de  serviço,  verifica-se,  através  de  um simples
cálculo aritmético, que o quinquênio no importe de R$ 108,84 (cento e oito reais e
oitenta e quatro centavos) corresponde a 7% do vencimento da servidora, fixado em
R$ 1.554,84 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Nesses  termos,  vê-se  que  a  edilidade  tem  remunerado
acertadamente a recorrente, obedecendo aos preceitos e percentuais constantes da Lei
Orgânica Municipal (art. 83, §9º, XVIII), razão pela qual entendo pela improcedência
da ação, pelo fato de a edilidade estar pagando os quinquênios devidamente.

Diante de tais considerações,  anulo  ex officio  da sentença, eis
que incursa em error in procedendo,  bem assim, avançando ao exame do mérito, à
luz do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC,  nego provimento ao recurso apelatório,
julgando improcedente a pretensão vestibular. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,  declarar a nulidade, de
ofício, da sentença e julgar improcedente a pretensão vestibular, nos termos do voto
do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


