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REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  – SERVIDOR  PÚBLICO  – ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  –  PREVISÃO  NO
ESTATUTO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA – IMPLANTAÇÃO DEVIDA
–  SENTENÇA  ULTRA  PETITA  – EXCLUSÃO  DO
EXCESSO  –  NECESSIDADE  –  CONSECTÁRIOS
LEGAIS –  ADIS 4357 e 4425 –  MODULAÇÃO DOS
EFEITOS  – LEI  11.960/2009  –  ART.  557,  §1º-A DO
CPC/73  –  SÚMULA 253  DO  STJ  –  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA.

-  Nos termos do artigo  69  da Lei 059/1999 (Estatuto
dos  Servidores  do  Município de  Teixeira/PB), “será
concedido ao servidor um adicional correspondente a
cinco por cento do vencimento de seu cargo efetivo,
até o limite de sete quinquênios.”

-  “Ocorrendo  julgamento  ultra petita,  deve  a
sentença ser  reformada  para  que  se  ajuste  aos
limites do pedido.”1

- Nas condenações impostas à Fazenda Pública,  em
se tratando de matéria não tributária, os juros de mora
correrão,  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). No que pertine à correção
monetária, a contar de cada parcela devida, pelo INPC,
até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/09,  e,
posteriormente,  com base  nos  “índices  de

1
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remuneração básica da caderneta de poupança” 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.

- Súmula 253 do STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza
o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária da  sentença  (fls.  48/50)
proferida  pelo Juízo  da  Comarca  de  Teixeira que,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação  de  Fazer, ajuizada  por  Juscilene  da  Silva  Nunes em  face  do
Município de Teixeira, julgou procedente o pedido para condenar o Promovido
a  implantar o percentual do adicional previsto no art.  69, caput e §1º da Lei
059/1999  (Estatuto  dos  Servidores  do  Município  de  Teixeira),  do  período
compreendido entre a vigência da lei instituidora até o presente, em benefício
da Autora,  assim como  ao pagamento  das quantias  alusivas  aos últimos 5
(cinco) anos.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fl. 54.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando pelo  provimento  parcial  do  Reexame Necessário,  apenas
para  que  aos  valores  da  condenação  seja  aplicada  a  correção  monetária
utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e juros aplicados à caderneta de poupança (fls. 65/68).

É o relatório.

Decido.

Anoto,  inicialmente, que o  caso  dos  autos  é  de  Remessa
Necessária contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil2,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise da remessa.

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º,  da  Lei  Complementar  nº.  95/98,  que  regula  a  elaboração,  redação,  alteração  e  consolidação  das  leis
brasileiras. Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia
18/03/2016.  Nesse  sentido  o  Enunciado  Administrativo  nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão
administrativa do dia 2 de março de 2016.
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Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual a Autora, que
é  servidora  pública  do  Município  Promovido  desde  novembro  de  1986
(conforme  contracheques  de  fls.  10  e  12/14), pretende  a  implantação  do
adicional por tempo de serviço (quinquênio).

Tal  adicional  está  previsto  na  Lei  059/1999  (Estatuto  dos
Servidores Públicos do Município de Teixeira), nos seguintes termos:

[...]
Art.  69  - Por  qüinqüênio  de  efetivo  exercício  no  serviço
público  municipal,  será  concedido  ao  funcionário  um
adicional correspondente a cinco por cento do vencimento
de seu cargo efetivo, até o limite de sete qüinqüênios.

§1º - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em
que o funcionário completar o tempo de serviço exigido.
[...]

Atente-se  não  haver  nos  autos  prova  no  sentido  de  que  a
referida legislação não esteja em vigor, nem que  a Autora não teria direito à
percepção do referido adicional.

Assim sendo, existindo norma que preveja o recebimento do
referido adicional, a sua implantação é devida, proporcionalmente ao tempo de
efetivo serviço prestado a partir da vigência da lei instituidora (Lei 059/1999 –
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do Município  de  Teixeira),  nos termos  do
previsto na supracitada legislação.

Sobre  o  tema,  este  Tribunal  de  Justiça  tem posicionamento
firme em casos idênticos ao versado nos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO  DO
MUNICÍPIO.  PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE.  EXAME  À  LUZ  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO
NÃO  DEMONSTRADO  PELA  EDILIDADE.  DEVER  DE
PAGAMENTO  AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  PRECEDENTES  DESTE  SODALÍCIO.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO APELATÓRIO. - 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,  nos  moldes  do  Enunciado
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Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça.- Nas
relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado
o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à
propositura  da ação,  conforme teor  da Súmula  nº  85,  do
Superior Tribunal de Justiça. - Considerando que o art. 69,
da Lei Municipal nº 059/1999, assegura aos servidores
públicos  municipais  o  percebimento  do  adicional  por
tempo de serviço na modalidade quinquênio, incabível
negar tal direito quando preenchido o requisito temporal
exigido  para  sua  concessão. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010446620148150391,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO ,  j.
em 26-07-2017) (grifei)

CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO  -  Remessa
necessária - Ação ordinária de cobrança c/c obrigação de
fazer  -  Servidora  pública  municipal  -  Regime  jurídico
estatutário - Adicional por tempo de serviço - Implantação e
pagamento retroativo - Previsão em lei municipal - Ausência
de prova do pagamento - Ônus do promovido - Art. 373, II,
do CPC -  Verba assegurada - Manutenção da sentença -
Desprovimento.  O  direito  ao  adicional  por  tempo  de
serviço  público  é  de  natureza  eminentemente
administrativa e sua concessão subordina-se apenas à
existência  de  previsão  legal. O  réu  não  deve  apenas
formular  meras  alegações  em  sua  defesa,  mas,  sim,
comprovar  suas assertivas,  diante  do  ônus  da  prova  dos
fatos  extintivos,  impeditivos  e  modificativos  do  direito  do
autor, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 373 do
CPC.3 (grifei)

- REMESSA OFICIAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
PROFESSOR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -
CABIMENTO  -  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA  DO
MUNICÍPIO -  REVOGAÇÃO POSTERIOR -  ARTIGO 557,
CAPUT,  CPC  -  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Faz  jus  à
percepção  do  adicional  por  tempo  de  serviço,  no
percentual fixado em lei, o servidor que atende a todos
os  requisitos  legais  para  a  percepção  do  referido
benefício. Vistos,  etc  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00007393820138150611,  -  Não  possui  -,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES ,
j. em 15-03-2016) (grifei)

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004886020158150381, 2ª Câmara 
Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 29-11-
2016.
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ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  AO
PAGAMENTO  DAS  VERBAS.  ACERTO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
DESPROVIMENTO DO APELO. -  Conforme sedimentada
jurisprudência  do  TJPB,  confirma-se  o  direito  do
servidor  à  percepção  dos  quinquênios  e  valores
retroativos,  porquanto  há  expressa  previsão  na  Lei
Orgânica  do  Município  promovido,  inexistindo
comprovação  do  pagamento  pela  Administração
Municipal. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00001579720158150601,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-03-2016) (grifei)

Com  efeito,  existindo  previsão  em  lei  municipal  quanto  ao
pagamento do adicional por tempo de serviço à servidora, e estando a mesma
enquadrada nas hipóteses de implementação do referido adicional, a imposição
de sua implantação, de acordo com o previsto na lei, é a medida que se impõe,
conforme bem assinalado na sentença de primeiro grau.

Por outro lado, cumpre registrar que o magistrado sentenciante
proferiu um julgamento  ultra petita, ao abranger na condenação (fls.  49/50) o
pagamento dos quinquênios alusivos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao
ajuizamento da demanda,  quando a  Autora só havia requerido  a implantação
do valor atualizado do quinquênio (fl. 06), fato que foi inclusive assumido pela
própria Promovente em petição de fl. 57.

É  importante  esclarecer  que,  no  caso  de  julgamento  ultra
petita, não é necessária a anulação da sentença, pois, segundo entendimento
pacífico  na  jurisprudência  pátria,  trata-se  de  vício  sanável,  que  pode  ser
corrigido com a supressão do “excesso” constatado. Observe-se:

Sentença.  (...).  Julgamento  ultra-petita.  Ajuste  da
sentença ao  pedido.  Confirmação  da  tutela.
Provimento parcial da remessa. 
-(...)  É defeso ao juiz proferir  sentença ultra-petita,  ou
seja, além do que foi pretendido na inicial, sendo dever
do tribunal ajustar o seu dispositivo à pretensão.4

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.  CONEXÃO.
SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÃO QUE ABRANGE TODAS
AS  AÇÕES.  POSSIBILIDADE.  JULGAMENTO  ULTRA
PETITA. OCORRÊNCIA.
-  (...)  Ocorrendo  julgamento  ultra petita,  deve  a
sentença ser reformada para que se ajuste aos limites
do pedido. Recurso parcialmente provido.”5

4  TJPB - Ap. 2003.037766-3 – Relator: Des. Luiz Silvio Ramalho Junior, j: 30/11/2006
5
STJ – 3ª Turma -  REsp 230732 – Rel. Min. Castro Filho – J: 16/06/2005
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Em sendo assim, impõe-se a correção do equívoco verificado,
para que se  exclua da sentença a condenação referente  aos pagamentos a
título  de  quinquênio  alusivos  aos  últimos  5  (cinco)  anos  anteriores  ao
ajuizamento desta ação.

Em relação aos valores  do adicional por tempo de serviço  a
serem pagos a partir do ajuizamento da ação, registro que a sentença deve ser
revista  no  que  pertine  ao  arbitramento  dos juros  de  mora  e  à  correção
monetária, devendo-se observar o seguinte:

- 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,  a contar de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”6 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. 

Face ao exposto, com fulcro no art. 557, § 1o-A do CPC-73 e na
Súmula 253 do STJ,  DOU  PROVIMENTO PARCIAL à Remessa Necessária,
excluindo da condenação o pagamento das verbas anteriores  ao ajuizamento
desta  demanda,  e,  para  as  verbas  a  partir  do  ajuizamento  desta  ação,
determinar  que os  consectários  legais  da  condenação sejam calculados  de
acordo com as disposições acima delineadas.

 
P.I.

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/09

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