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Apelante 1: ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Apelante 2: VALDEIR DIAS PINNA 

Apelados: OS MESMOS:  

Relator: DESEMBARGADOR ALCIDES DA FONSECA NETO 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. GEE. Sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido para conceder a segurança e 

determinar que o réu/primeiro apelante efetuasse a 

revisão da gratificação incorporada (GEE em decorrência 

do processo administrativo E12/790/94) de acordo com 

os critérios das revisões gerais de remuneração do 

funcionalismo. Verificou-se no processo que o Impetrante  

se  aposentou  em  2017  no  cargo  de  coronel 

Bombeiro Militar, tendo sido deferido a seu favor, através 

do processo judicial nº 0021111-70.2002.8.19.0000, a 

Gratificação de Encargos Especiais – GEE. No entanto, o 

impetrante alegou que o percentual da referida 

gratificação, que  é  de  60%  sobre  a  remuneração  

bruta,  não  tem  sido  atualizado e permanece o mesmo 

desde a sua concessão, razão pela qual pugnou pela 

revisão  do  numerário,  diante  do acréscimo da base de 

cálculo de seus vencimentos, para a devida atualização 

do percentual da gratificação. Como bem ressaltado pelo 

parquet em seu promoção final “uma  vez  tendo  sido  

deferida  a  gratificação  em comento  através  de  

sentença  transitada  em  julgado,  não  cabe  mais  a  

sua discussão sobre ser devida ou não”. Outrossim, é 

incontroverso que a gratificação consubstancia o 

percentual  de  60%  a  incidir  sobre  a  renda  bruta  do  
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servidor,  excetuada  a gratificação por tempo de serviço. 

Assim, não se justifica o seu  congelamento  à  realidade  

remuneratória  da  época,  sendo  que  a porcentagem  é  

volante  e  acompanha  o  aumento  da  remuneração. 

Em consequência, a sentença deve ser parcialmente 

reformada, para que se proceda à atualização da 

gratificação sobre os proventos do impetrante, como 

pleiteado na exordial.  Por fim, rejeita-se a pretensão 

recursal do Impetrante para  pagamento  das  parcelas  

vencidas, diante da ausência de pedido, nesse sentido, 

na inicial. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO 

RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO 

RECURSO. 

 

 

 

 
ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº  

0186771-49.2021.8.19.0001 em que são apelantes ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

E OUTRO e apelados OS MESMOS os Desembargadores que integram a 12ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por 

unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR 

PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, nos termos do voto do relator. 

 

VOTO DO RELATOR 
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Recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(indexador 371) e por VALDEIR DIAS PINNA (indexador 391) contra a sentença 

prolatada (indexador 329) pelo juiz em exercício da 10ª Vara de Fazenda Pública da 

Comarca da Capital, Luiz Otavio Barion Heckmaie onde, ao apreciar ação de 

obrigação de fazer ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro apelante, 

julgou procedentes os pedidos iniciais em demanda que versou sobre gratificação de 

encargos especiais. 

A sentença teve o seguinte dispositivo: 

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo 

parcialmente procedente o pedido para conceder a 

segurança e determinar que o réu efetue a revisão da 

gratificação incorporada (GEE em decorrência do 

processo administrativo E12/790/94) de acordo com os 

critérios das revisões gerais de remuneração do 

funcionalismo. 

Em função da sucumbência recíproca, condeno o autor 

pagamento de  50% (cinquenta por cento) das custas 

processuais e o réu a ressarcir ao autor de   50% 

(cinquenta por cento) das custas processuais por ele 

adiantadas. Sem honorários advocatícios. 

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

dê-se baixa e arquive-se”.   

Irresignado, o ESTADO apresentou recurso de apelação, no qual alegou, 

em resumo, que a gratificação em questão se trata de verba de natureza transitória, 
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que não pode ser deferida a todos e que a revisão pretendida viola a previsão 

orçamentária do Estado. 

Em suas razões recursais, pugnou o autor que a base  de  cálculo  da 

gratificação não  seja  restrita  à  revisão geral  da  remuneração,  mas  a  toda  a  

base  de  cálculo  da  gratificação, consubstanciada nos proventos brutos, excetuada 

a gratificação por tempo de serviço. Requereu, ainda, a condenação do Estado ao 

pagamento das parcelas vencidas. 

Contrarrazões do autor no indexador 408. 

Contrarrazões do réu no indexador 416. 

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça no indexador 439, no qual 

opinou pelo desprovimento do primeiro recurso e pelo parcial provimento do 

segundo recurso. 

É o relatório. 

Presentes os requisitos, conheço dos recursos, interpostos com 

fundamento no Código de Processo Civil de 2015, contra sentença publicada sob 

sua égide. 

Com efeito, verificou-se no processo que o Impetrante  se  aposentou  em  

2017  no  cargo  de  coronel Bombeiro Militar, tendo sido deferido a seu favor, 

através do processo judicial nº 0021111-70.2002.8.19.0000, a Gratificação de 

Encargos Especiais – GEE.  

  

No entanto, o impetrante alegou que o percentual da referida gratificação, 

que  é  de  60%  sobre  a  remuneração  bruta,  não  tem  sido  atualizado e 

permanece o mesmo desde a sua concessão, razão pela qual pugnou pela revisão  
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do  numerário,  diante  do acréscimo da base de cálculo de seus vencimentos, para 

a devida atualização do percentual da gratificação.  

 Como bem ressaltado pelo parquet em seu promoção final “uma  vez  

tendo  sido  deferida  a  gratificação  em comento  através  de  sentença  transitada  

em  julgado,  não  cabe  mais  a  sua discussão sobre ser devida ou não”. 

 

Outrossim, é incontroverso que a gratificação consubstancia o percentual  

de  60%  a  incidir  sobre  a  renda  bruta  do  servidor,  excetuada  a gratificação por 

tempo de serviço.  

  

Assim, não se justifica o seu  congelamento  à  realidade  remuneratória  

da  época,  sendo  que  a porcentagem  é  volante  e  acompanha  o  aumento  da  

remuneração.  

 

Em consequência, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que 

se proceda à atualização da gratificação sobre os proventos do impetrante, como 

pleiteado na exordial.  

  

Por fim, rejeita-se a pretensão recursal do Impetrante para  pagamento  

das  parcelas  vencidas, diante da ausência de pedido, nesse sentido, na inicial.  

 

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO 

PRIMEIRO RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO  

para determinar que o réu/primeiro apelante promova  a atualização da Gratificação 

de Encargos Especiais (GEE) no contracheque do Impetrante,  cuja  a  base  de  

cálculo  é  60%  da  remuneração  bruta, excluindo-se  da  base  de  cálculo  a  

gratificação  por  tempo  de  serviço, observando-se o limite remuneratório estadual. 
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Rio de Janeiro, data da sessão. 

DESEMBARGADOR ALCIDES DA FONSECA NETO 

RELATOR 




		2022-09-29T20:02:25-0300
	GAB. DES. ALCIDES DA FONSECA NETO




