
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007262-91.2011.815.0011. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem :1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Apelante        : Maria da Conceição Vasconcelos Catão.
Advogado : Antônio José Ramos Xavier e Elíbia Afonso de Sousa.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  PROFESSORA  DE
EDUCAÇÃO  BÁSICA  1.  GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA  PELO  EXERCÍCIO  DA
FUNÇÃO  DE  DIRETORA.  PAGAMENTO  A
MAIOR EM ALGUNS MESES. INEXISTÊNCIA
DE  LEI  PREVENDO  O  AUMENTO.
EQUÍVOCO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
CORREÇÃO.  POSSIBILIDADE.
PODER/DEVER  DE  AUTOTUTELA.
ACUMULAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DA
MESMA  NATUREZA.  IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO  LEGAL  E  JURISPRUDENCIAL.
PRECEDENTE  DO  STF.  ERRO  COMETIDO
PELO  ENTE  MUNICIPAL  COM  O
PAGAMENTO  DAS  GRATIFICAÇÕES
INACUMULÁVEIS  SANADO  NO  MÊS
SEGUINTE.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO  CONTRA  LEGEM.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

− Considerando a inexistência de lei prevendo o
aumento da gratificação incorporada, a Administração
Pública  Municipal,  constatando  o  equívoco  de
pagamento  a  maior,  providenciou,  de  pronto,  a
correção  do  erro,  com  base  no  poder/dever  de
autotutela.

− Havendo  vedação  legal  de  acúmulo  de
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gratificações percebidas sob o mesmo título ou com a
mesma  finalidade,  cabe  a  Administração  sanar  o
equívoco cometido no momento em que constata  o
pagamento indevido das gratificações inacumuláveis,
não havendo que se falar em direito adquirido contra
legem.

-  O Supremo Tribunal  Federal  possui  entendimento
no sentido de que  é vedado o acúmulo de vantagens
pecuniárias  concedidas  sob  o  mesmo  título  ou
idêntico fundamento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível (fls. 110/119) interposta por Maria
da Conceição Vasconcelos Catão, hostilizando sentença oriunda do Juízo da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande que, nos autos da “Ação
Ordinária  de  Cobrança  de  Gratificação  Incorporada”  ajuizada  em  face  do
Município de Campina Grande, julgou improcedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso, narrou a autora que é ocupante do cargo
de  Professora  de  Educação  Básica  I,  lotada  na  Secretaria  de  Educação de
Campina Grande, desde abril de 1983.

Em seguida, afirmou que exerceu a função de diretora escolar e,
por isso, passou a receber gratificação incorporada FGDE-4 no valor de R$
547,77 (quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), contudo,
em alguns meses houve redução indevida do valor para R$ 325,00 (trezentos e
vinte e cinco reais) e R$ 487,50 (quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos).

Asseverou que, no período de dezembro de 2006 a dezembro de
2009, exerceu a função de diretora escolar junto a Escola Municipal Manoel
Martins  Lopes  da  Silveira,  vindo  a  receber  gratificação  pelo  exercício  da
função  mencionada  apenas  nos  meses  de  julho  e  agosto  de  2009  sobre  a
denominação GFDE-1.

Ao  final,  pugnou  pela  condenação  do  ente  municipal  ao
pagamento das diferenças da gratificação FGDE-4 incorporada paga a menor
no  ano  de  2009,  bem  como  ao  pagamento  da  gratificação  FGDE-1  de
dezembro de 2006 a dezembro de 2009 e a devolução do valor retirado do
pagamento da autora a título de redutor na quantia de R$ 107,94 (cento e sete
reais e noventa e quatro centavos).

Juntou procuração e documentos (fls. 12/18).

O promovido apresentou contestação (fls. 22/31), sustentando,
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em sede de prejudicial,  a prescrição quinquenal. No mérito, alegou que, de
acordo  com as  informações  prestadas  pela  Secretaria  de  Administração do
Município,  a autora recebeu erroneamente nos meses de julho e agosto de
2009 a gratificação GFDE-1 no valor de R$ 377,23 (trezentos e setenta e sete
reais e vinte e três centavos) e, por isso, o pagamento foi suspenso a partir de
setembro de 2009 com a dedução da quantia de R$ 107,49 (cento e sete reais e
quarenta e nove centavos) com o código Redutor.

Seguindo suas argumentações, afirmou que, no mesmo de maio
a agosto de 2009, a promovente recebeu, de forma errônea, valores superiores
ao devido pela gratificação incorporada. 

Defendeu que a gratificação de função de diretoria escolar é
estritamente  concedida  aos  servidores  públicos  municipais  pertencentes  ao
magistério e que desempenham a função de Diretor ou Diretor Adjunto nas
escolas do Município, bem como que, como a autora já recebe gratificação
incorporada, não pode perceber a mesma gratificação em duplicidade, mesmo
que tenha exercido a  função de diretora após a  incorporação, sob pena de
incorrer-se  na  absurda  ideia  da  possibilidade  de  incorporar  gratificação
idêntica por mais de uma vez.

Em  seguida,  asseverou  que  a  Administração  Pública,  no
exercício  do  seu  poder-dever  de  autotutela,  revisou  os  vencimentos  da
promovente,  adequando-os  aos  ditames  legais,  não  havendo  que  se  falar,
portanto, em ato ilegal ou abusivo por parte da edilidade municipal.

Réplica impugnatória (fls. 46/49).

O MM Juiz converteu o feito em diligência e determinou que a
promovente  acostasse  aos  autos  cópia  da  Lei  Complementar  nº  036/2008
(PCCR  do  Magistério  Municipal),  o  que  foi  prontamente  cumprido  (fls.
55/99).

Decidindo  a  querela,  a  Magistrada  de  primeiro  grau  julgou
improcedente o pleito autoral (fls. 102/108), consignando os seguintes termos
na parte dispositiva:

“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  com
arrimo no art. 37, caput, incisos XVI e XVII, c/c art.
63,  da Lei  Municipal  nº 2.378/92 e  art.  72 da Lei
Complementar  Municipal  nº  036/2008,  JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO, com apreciação do
mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, proposta
por  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VASCONCELOS
CATÃO,  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA
GRANDE”. (fls. 108).

Inconformada, a  demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
110/119), discorrendo sobre os institutos do direito adquirido e do ato jurídica
perfeito.  Ainda, ressalta que  não cabe a redução da gratificação incorporada
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nem tampouco a  exclusão  do seu  contracheque da  gratificação de  diretora
escolar  paga  durante  apenas  nos  meses  de  julho e  agosto  de  2009,  sendo,
portanto, devida no período de dezembro de 2006 a dezembro de 2009.

Também  sustenta  a  natureza  salarial  da  remuneração  e  a
observância do princípio da irredutibilidade salarial,  mesmo que se trate de
função  de  confiança  ou  comissionada,  devendo,  por  isso,  a  sentença  ser
reformada no sentido de julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  122/131),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  135/139),  opinando pelo prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Consoante  relatado,  pretende  a  recorrente,  através  desta
irresignação  apelatória,  a  reforma  do  julgado,  sob  o  argumento  de  que  a
gratificação incorporada FGDE-4, cujo valor devido é R$ 547,77 (quinhentos
e  quarenta  e  sete  reais  e  setenta  e  sete  centavos), foi  reduzida  pelo  Ente
Municipal sem respaldo legal. Ainda, defende que, como exerceu a função de
diretora da Escola Municipal Manoel Martins Lopes da Silveira no período de
dezembro  de  2006  a  dezembro  de  2009,  tem  direito  ao  recebimento  de
gratificação denominada FGDE-1, até mesmo porque a edilidade municipal
efetuou o pagamento da referida verba nos meses de julho e agosto de 2009.

Colhe-se do acervo probatório coligido ao encarte  processual
que o valor da gratificação incorporada FGDE-4 é de R$ 325,00 (trezentos e
vinte e cinco reais)  e não R$ 547,77 (quinhentos e quarenta e  sete reais  e
setenta e sete centavos). Isso porque, observando o erro cometido nos meses
de  maio  a  agosto  de  2009  com  o  pagamento  da  referida  gratificação  em
quantia  que  variou  de  R$  487,50  a  R$  547,77,  a  Administração  Pública
Municipal logo providenciou a correção do equívoco e reduziu-a para o valor
devido de R$ 325,00 no mês subsequente ao erro e que já vinha sendo paga
nos meses de janeiro a abril de 2009, já que não existia amparo legal para o
aumento.

Com  relação  ao  pagamento  de  apenas  dois  meses  da
gratificação GFDE-1 pelo exercício da função de diretora da Escola Municipal
Manoel Martins Lopes da Silveira, infere-se também que houve um erro do
Ente  Municipal,  que  foi  logo  sanado,  em  virtude  da  vedação  legal  de
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acumulação de gratificações percebidas sob o mesmo título.

Conforme bem explanado pela juíza primeva, a Lei Municipal
nº 2.378, de 07 de janeiro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
do  Município  de  Campina  Grande,  proíbe  a  acumulação  de  gratificações
percebidas sob o mesmo título, nos termos do art. 63:

“Art.  63.  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as
seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção,
chefia e assessoramento;
II – de representação;
III -  de gabinete;
IV – por produção e produtividade;
V – pela participação em órgão colegiado;
VI – para diferença de caixa;
VII – gratificação natalina;
VIII – adicional por tempo de serviço;
IX  –  adicional  pelo  exercício  de  atividades
insalubridades, perigosas ou penosas;
X  –  adicional  pela  prestação  de  serviços
extraordinários;
XI – adicional noturno;
XII – adicional de férias;
XIII  –  outros  relativos  ao  local  ou  à  natureza  do
trabalho.

Parágrafo  Único  –  Não  será  permitida  a
acumulação  de  gratificações,  exceto  as
contempladas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI e XII. (Acrescentado pela Lei 3.252, de 03 de abril
de 1996)”.

Ora,  como  visto,  a  apelante  já  percebe  uma  parcela  de
estabilidade financeira referente à gratificação da função de diretora escolar
(FGDE-4),  prevista  no  art.  76  da Lei  Complementar  nº  009/2001,
posteriormente revogada pela  LC nº 036/2008, o que torna,  nos termos da
legislação  de  regência,  ilícita  a  acumulação  da  gratificação  GFDE-1  de
idêntica natureza, consagrada pela Lei Complementar nº 036/2008, em seu art.
72,  I.  Vejamos  a  redação  dos  dispositivos  legais  supramencionados,
comprovando que as gratificações possuem a mesma finalidade:

LC nº 009/2001:

“Art. 76 – Os profissionais do magistério designado
para o exercício de função de Diretor da Unidade
Escolar  (DE)  terão  direito  a  uma Gratificação  de
Função (GF), de acordo com os seguintes critérios:
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I  –  DE-4  –  Diretor  Escolar  com  exercício  em
Unidade escolar com até 200 (duzentos) anos;

II – DE-3 – Diretor Escolar com exercício com mais
de  200  (duzentos)  alunos  e  menos  de  500
(quinhentos) alunos;

III  –  DE-2  -   Diretor  Escolar  com  exercício  em
Unidade  Escolar  com  mais  de  500  (quinhentos)
alunos e menos de 1.000 (um mil) alunos;

IV  –  DE-1  –  Diretor  Escolar  com  exercício  em
Unidade Escolar com mais de 1.000 (um mil) alunos.
Parágrafo  único  –  Os  valores  da  Gratificação  de
Função de que trata este artigo são os constantes do
Anexo VI desta Lei”.

LC nº 036/2008:

“Art.  72.  Os  professores  do  magistério  designados
para o exercício da função de Diretor de Unidade
Escolar do Ensino Fundamental e das Unidades de
Educação Infantil terão direito a uma Gratificação
de  Função  (GF),  de  acordo  com  os  seguintes
critérios:

I.  Unidade Escolar de Ensino Fundamental com até
200 alunos, perceberá uma Gratificação de Função
de  Direção  Escolar  –  GFDE-1,  no  valor  de  70%
(setenta) por cento do vencimento básico inicial do
cargo de Professor de Educação Básica 1”.

Assim,  a aludida  vedação  de  acumulação,  além  de  constar
expressamente na legislação municipal, conforme acima explicitado, encontra-
se em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito da Suprema
Corte de Justiça, consoante se infere do aresto adiante ementado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
OFENSA  REFLEXA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO  DE  VANTAGENS.  IDÊNTICO
FUNDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  A
controvérsia  foi  decidida  com  fundamento  na
legislação  local.  Incidência  da  Súmula  n.  280  do
Supremo Tribunal Federal. 2. O artigo 37, XIV, da
CB/88, na sua redação originária, veda o acúmulo
de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo
título ou idêntico fundamento,  assim vantagens em
"cascata". Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento”. (STF - RE: 591493 RS , Relator:
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Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/04/2010,
Segunda  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe-086
DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT
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Dessa forma, entendo que foi legal a atitude da Administração
Pública  Municipal  ao  retirar  do  contracheque  da  recorrente  a  gratificação
GFDE-1 e ao reduzir o valor da gratificação incorporada no momento em que
constatou o equívoco, agindo, assim, com base no poder/dever de autotutela e
em estrita observância ao princípio da legalidade.

Outrossim, convém ressaltar que não há que se falar em ofensa
a  direito  adquirido.  Com  efeito,  a  vedação  legal  a  dupla  percepção  de
gratificações  precede  ao ato  que  a  inseriu  no  contracheque  da  autora,  não
havendo, pois, fato idôneo a gerar esse direito, até mesmo porque insubsistente
o direito adquirido contra legem.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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