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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Mandado de Segurança nº 2007724-42.2014.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Impetrante: Wescley Silvino Silva da Silveira.
Advogado: Marco Aurélio Marques Medeiros.
Impetrado: Secretário de Saúde do Estado da Paraíba.
Pessoa Jurídica Vinculada: Estado da Paraíba.

ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  IMPLANTAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO
SUS. PORTARIA Nº 617/2000 DA SECRETARIA DE
SAÚDE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
ARTIGO  37,  INCISO  X,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONCESSÃO RESERVADA À LEI  EM
SENTIDO  FORMAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO. DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.

1.  O sistema de  remuneração  do servidor  público
está sujeito ao princípio da reserva legal absoluta. "A
vontade da Administração Pública é a que decorre
da lei",  ou seja,  "a Administração Pública só pode
fazer o que a lei permite", conforme registra MARIA
SYLVIA  ZANELLA  DI  PIETRO:  "a  Administração
Pública  não  pode,  por  simples  ato  administrativo,
conceder  direitos  de  qualquer  espécie,  criar
obrigações  ou  impor  vedações  aos  administrados;
para  tanto,  ela  depende  de  lei"  (in  Direito
Administrativo, 130 ed., p. 68).

2.  Art.  37,  inciso  X,  da  CF/88,  estabelece  que  “a
remuneração dos servidores  públicos  e  o  subsídio
de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de  índices;”  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 19, de 1998).

3.  Vedada  a  concessão  de  gratificação  mediante
Portaria,  quando  ausente  legislação  formal  que  a
autorize.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os  integrantes  do  Colenda  Segunda  Seção
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em
denegar a segurança, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fls.70. 

RELATÓRIO

Cuida-se de  MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
impetrado  por  Wescley  Silvino  Silva  da  Silveira contra  possível  omissão,
apontada como ilegal, do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA.

O impetrante informa (fls. 02/07) que exerce o cargo de Técnico
Administrativo,  de  provimento  efetivo  no  âmbito  do  Poder  Executivo  Estadual,
tendo sido aprovado em concurso público regido pelo edital nº 01/2012/SEAD/SEE,
atualmente  exercendo  suas  atividades  na  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,
especificamente  no  Laboratório  Central  de  Saúde  Pública,  fazendo  jus à
gratificação de que trata a Portaria nº 617/2000 (fls. 28/30) (Gratificação SUS). 

Alega que a concessão de acréscimos remuneratórios foi suspensa
desde  14/03/2013,  por  ato  do  Impetrado  (Ofício  Circular  nº  025/2013,  fls.  27),
configurando, na sua visão, omissão ilegal. Pleiteou, liminarmente, a implantação
da referida verba.

Juntou os documentos de fls. 08/38.

O Estado da Paraíba apresentou defesa às fls.  51/56,  aduzindo
que  inexiste  fundamento  fático  e  jurídico  no  pedido  formulado,  pedindo  pela
denegação da segurança.

A Procuradoria  de Justiça  opinou pela  concessão da segurança
(fls. 65/67).

É o relatório.

VOTO.

O  objeto  do  presente  Mandado  de  Segurança  é  referente  à
implantação, no contracheque do Impetrante, da Gratificação SUS de que trata a
Portaria  nº  617/2000 da  Secretaria  de  Estado da  Saúde (fls.  23/25),  por  estar
exercendo  as  atribuições  de  seu  cargo  na  área  administrativa  em  unidade
hospitalar da rede pública de saúde.

O referido ato administrativo normativo, pelo que se depreende de
seu art. 1º, teve como objetivo:

Art. 1º. Instituir, no âmbito da Secretaria da Saúde, a Gratificação SUS a
ser paga com recursos decorrentes da prestação de serviços ao Sistema
Único de Saúde.

Observo que o Decreto  acima citado foi  editado na vigência da
atual ordem constitucional, que expressamente dispõe no seu artigo 37, inciso X, a
exigência de Lei específica para regular a remuneração dos servidores públicos, in
verbis:
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“Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos
Poderes  da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao  seguinte:  (Redação  dada  pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o § 4º do art. 39  somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica,  observada  a  iniciativa  privativa  em  cada  caso,
assegurada  revisão  geral  anual,  sempre  na  mesma  data  e  sem
distinção de índices;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998).

Assim, o sistema de remuneração do servidor público está sujeito
ao princípio da reserva legal absoluta. "A vontade da Administração Pública é a
que decorre da lei", ou seja, "a Administração Pública só pode fazer o que a lei
permite",  conforme  registra  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro1:  "a  Administração
Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer
espécie,  criar  obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela
depende de lei". 

Ademais, tem-se que a criação de cargos, assim como o aumento
de remuneração, deve ser feito através de lei, cuja iniciativa, no âmbito estadual, é
privativa do Governador do Estado, sendo vedado o aumento das despesas não
previsto em lei; daí, indiscutível a inexistência de direito líquido e certo em favor da
Impetrante. Nesse sentido o STF:

1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que compete
exclusivamente  ao  chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  de  leis  que
disponham sobre a remuneração de pessoal.  [...]  (STF. ADI 4433 MC,
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-
11-2010 RT v. 100, n. 904, 2011, p. 148-151).

Figura-se,  assim, como indevida a concessão de vantagem sem
previsão legal.  Por isto,  entende-se que a servidora não detém direito líquido e
certo ao recebimento da gratificação prevista em Portaria. Assim a os precedentes
do STF e desta Corte: 

“Em tema de  remuneração  dos  servidores  públicos,  estabelece  a
Constituição  o  princípio  da  reserva  de  lei.  É  dizer,  em  tema  de
remuneração  dos  servidores  públicos,  nada  será  feito  senão
mediante  lei,  lei  específica.  CF,  art.  37,  X;  art.  51,  IV;  art.  52,  XIII.
Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 5-11-2004, das Mesas
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Cautelar deferida.” (ADI
3.369-MC, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 16-12-2004, Plenário,
DJ de 1º-2-2005.) No mesmo sentido: AO 1.420, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgamento em 2-8-2011, Primeira Turma, DJE de 22-8-2011; ADI 3.306,
Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  julgamento  em 17-3-2011,  Plenário,  DJE  de
7-6-2011.  [Em destaque].

1in Direito Administrativo, 13ª ed., p. 68.
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ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  ESTADUAL.  REIMPLANTAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO Nº
03/89,  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DO  BEM  ESTAR  DO  MENOR.
ARTIGO  37  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  REGULAÇÃO
RESERVADA  A  LEI  STRITO  SENSU.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA. (Mandado  de
Segurança  nº   0117844-60.2012.815.0000.  Tribunal  Pleno.  Rel.  José
Aurélio da Cruz. Julgado em 18/12/2013). [Em destaque].

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  SALARIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL  VENCIMENTO.  REAJUSTE  DE  SALÁRIO.  BIOQUÍMICO.
AUSÊNCIA DE CARGO EM LEI ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART.
39,  X,  DA  CF.  MAJORAÇÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA N° 399,
DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não cabe ao Judiciário
conceder  aumento a servidor  público,  matéria reservada a lei,  de
iniciativa  restrita. -  O  Supremo  Tribunal  Federal  já  sumulou
entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos sob
o fundamento de isonomia. Súmula n° 339. (TJPB - Acórdão do processo
nº  07620100004290001 -  Órgão (4A CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 25/10/2011)
[Em destaque].

Conclui-se,  portanto,  que  não  havendo  previsão  legal  para  o
pagamento  da vantagem pleiteada,  inexiste  direito  líquido  e  certo  em favor  da
Impetrante, devendo ser denegada a segurança.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem honorários advocatícios em conformidade com a Súmula 512
do STF.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Senhor Des. João
Alves da Silva – Presidente – Relator:  Des. José Aurélio da Cruz. Participaram
ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo
Henriques de Sá e Benevides,  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, Maria das Graças Morais Guedes.

Presente a sessão, representando o Ministério Público Estadual, a
Excelentíssima Senhora Doutora Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora
de Justiça.

Segunda Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 21 de janeiro de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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