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Decisão Monocrática
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RELATOR : Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado
APELANTE : Vitoria Regina Barbosa 
ADVOGADO : Nathália Maria Vieira Borba e outros
APELADO :Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora Camila

 Amblard

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚ-
BLICA.  PROFESSORA.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  EM  ESCOLA  ESTADUAL  INTE-
GRANTE DO PROJETO CEPES. GRATIFICA-
ÇÃO PARA ATIVIDADES ESPECIAIS. CARÁ-
TER PROPTER LABOREM. REDUÇÃO. POS-
SIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  ESTRUTU-
RA REMUNERATORIA.  VALOR GLOBAL DA
REMUNERAÇÃO  INALTERADO.  INEXISTEN-
CIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.  OBSERVÃN-
CIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IR-
REDUTIBILIDADE  SALARIAL.  SENTENÇA
PROFERIDA  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO  STF.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. JUL-
GAMENTO  MONOCRÁTICO  CONFORME  O
ART. 557, CAPUT DO CPC. 

Inexiste óbice à redução na forma de cálculo de
gratificação especial paga ao servidor podendo,
inclusive,  ter  seu  valor  minorado,  desde  que,
dessa alteração não advenha redução na sua
remuneração total.

Em havendo manutenção do valor global da re-
muneração do servidor, mesmo diante da redu-
ção da gratificação de atividade especial, de ca-
ráter temporário, não há de se cogitar em afron-
ta ao princípio constitucional da irredutibilidade
salarial.
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Não há direito adquirido do servidor à manuten-
ção da estrutura remuneratória ou à forma de
composição dos vencimentos.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vitoria Regina Barbo-
sa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Fazenda da Comarca
da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipa-
ção de Tutela ajuizada em face do Estado da Paraíba.

Entendendo não ter havido redução nos vencimentos da auto-
ra, a magistrado de 1° grau julgou improcedente o pedido exordial, sob o funda-
mento de que o servidor não possui direito adquirido em relação à composição
de seus vencimentos, desde que a modificação realizada por ato legislativo su-
perveniente preserve o montante global de sua remuneração anterior.  Conde-
nou a promovente, ainda,  ao pagamento das custas e demais despesas pro-
cessuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cen-
to) do valor atribuído à causa, ressalvada a observância do art. 12 da Lei n.º
1.060/50.

Nas razões do seu apelo (f 66/72), a autora alegou, em síntese,
que exerce o cargo de professora estadual da rede de ensino e integra o proje-
to CEPES, o qual pressupõe o desempenho de atividades especiais e incum-
bência de carga horária diferenciada dos demais professores de educação bá-
sica. 

Afirma que desempenha essas atividades desde 2003 e perce-
bia a gratificação equivalente a R$ 332,76 (trezentos e trinta e dois reais e se-
tenta e seis centavos). No entanto, a partir de outubro de 2003, sofreu uma
brusca redução em seus vencimentos e passou a receber o valor de R$ 229,73
(duzentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos).

Aduz, outrossim, que outros professores ocupantes da mesma
classe funcional que a sua e associados à APLP, ingressaram com Mandado
de Segurança e obtiveram um aumento na gratificação do CEPES. 

Com base em tais ilações,  requer a atualização do valor da
gratificação para R$ 380,04(trezentos e oitenta reais e quatro centavos) ou, al-
ternativamente, o restabelecimento da quantia antes recebida e pagamento da
diferença existente acerca do montante realmente devido. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso com a consequente modificação da sentença vergasta-
da (fls. 66/72).

 Devidamente intimada, a parte adversa não ofertou contrarra-
zões ao recurso apelatório interposto (certidão – fl.76).
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 Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça pug-
nou pelo prosseguimento do apelo sem, contudo, manifestar-se sobre o mérito,
 por entender ausente interesse público que torne necessária a intervenção mi-
nisterial (fls. 85/86). 

É o relatório.

Decido.

A matéria discutida no apelo objetiva a reforma de decisão pro-
ferida com base em jurisprudência dominante neste Tribunal e nos Tribunais
Superiores, o que autoriza, de plano, a negativa de seguimento do recurso e
seu julgamento monocrático nos termos do art. 557, caput do CPC.

Infere-se dos autos que a apelante é professora do Estado e
integrante do chamado Projeto CEPES — Centros Paraibanos de Educação
Solidária, instituído pelo Decreto n° 18.181/96. Percebia, inicialmente, nos ter-
mos do art. 70 da referida norma, gratificação decorrente do trabalho desem-
penhado naquele projeto — Gratificação Temporária Educacional — no valor
de R$ R$ 332,76 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). No
entanto, a partir de outubro de 2003, sofreu uma brusca redução em seus ven-
cimentos e passou a receber o valor de R$ 229,73 (duzentos e vinte e nove re-
ais e setenta e três centavos), sem qualquer motivação jurídica. 

O Juízo Singular, entendendo não ter havido redução em seus
vencimentos, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial, sob
o argumento da inexistência de direito adquirido a regime jurídico único e da
possibilidade de modificação da remuneração desde que não haja diminuição
do seu valor global.

In casu, verifica-se que o posicionamento adotado pela magis-
trada sentenciante encontra-se em consonância com o entendimento jurispru-
dencial dominante nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Assim, malgrado tenha ocorrido a redução da gratificação da
autora, não se constata, na essência, ter havido diminuição do valor nominal
de seus vencimentos, restando preservado o princípio constitucional da irredu-
tibilidade salarial, com a consequente manutenção do valor global da remune-
ração.

 Da análise das fichas financeiras acostadas às fls. 29/36, ob-
serva-se ter a apelante recebido no mês de setembro de 2003, em valor bruto,
R$ 745,82 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). E,
no mês seguinte, o valor total de R$ 750,38 (setecentos e cinquenta reais e
trinta e oito centavos).

Ademais, como é cediço, a gratificação de atividade especial
pelo exercício de funções no CEPES foi instituída pelo Decreto Estadual n°
18.181/96, mais precisamente no art. artigo 7°, in verbis: 
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O  integrante  do  Grupo  Operacional  Magistério,  enquanto
permanecer no efetivo exercício de suas funções no CEPES
para o qual foi designado fará jus a uma gratificação de ativi-
dades especiais, na forma dos artigos 197, XV, e 213, da Lei
Complementar n° 39/85, em índice a ser fixado pelo Gover-
nador do Estado mediante exposição de motivos do Secretá-
rio da Educação e Cultura. 

Da leitura do mencionado preceptivo legal, denota-se que a
gratificação devida ao integrante do grupo operacional CEPES ostenta a natu-
reza de propter laborem, afastando a garantia de incorporação pelo seu cará-
ter temporário, notadamente, para aqueles que já se aposentaram, sendo devi-
da enquanto permanecer o servidor no exercício dessa função. 

Nesse tirocínio, vale lembrar que o servidor não tem direito a
regime jurídico, mas, sim, à preservação do quantum remuneratório. 

Na espécie, como dito, foi preservado o montante final da re-
muneração. Vale lembrar que o novo regime foi instituído pela lei 7.419/03, que
terminou por alterar a forma de cálculo da gratificação paga à apelante, impli-
cou na redução do seu valor específico.

À guisa de esclarecimento, tem-se que a maior parte dos pre-
cedentes citados na exordial concedem o direito de restabelecimento do valor
da gratificação sob o argumento de ilegalidade na redução injustificada.

Entretanto, não entendo ser esta a melhor solução para a con-
trovérsia, porquanto a vertente Lei 7.419/03 já é suficiente para fundamentar a
minoração.

Na verdade, ocorreu uma alteração na forma de composição
da referida vantagem que, por consequência, implicou em sua minoração. No
entanto, o resultado final da instituição do plano de carreira foi o efetivo aumen-
to da remuneração total dos servidores, não havendo, assim, qualquer prejuízo
para a apelante, conforme se depreende das fichas financeiras anexadas aos
autos (fls. 29/35).

Cumpre salientar não ser nova a questão discutida nesta Cor-
te, destacando-se os seguintes precedentes:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  PÚBLICA.
PROFESSORA.  PROJETO  CEPES.  GRATIFICAÇÃO
POR  ATIVIDADES  ESPECIAIS.  CARÁTER  PROPTER
LABOREM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR GLO-
BAL DA REMUNERAÇÃO INALTERADO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍ-
PIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALA-
RIAL.  PRECEDENTES.  MODIFICAÇÃO  DO  DECISUM.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A  JURIS-
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PRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 557,  § 1°-A,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO APELO E DA
REMESSA OFICIAL. Inexiste óbice à redução na forma
de cálculo de gratificação especial paga ao servidor po-
dendo, inclusive, ter seu valor minorado, desde que, des-
sa alteração não advenha redução na sua remuneração
total. Em havendo manutenção do valor global da remu-
neração do servidor, mesmo diante da redução da gratifi-
cação de atividade especial,  de caráter temporário,  não
há de se cogitar em afronta ao princípio constitucional da
irredutibilidade salarial.1

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVI-
DOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVI-
DADE JUDICIÁRIA (GAJ). VERBA DE CARÁTER PROP-
TER  LABOREM  ANTES  DO  ADVENTO  DA  LEI  Nº
8.923/09.  RESSARCIMENTO  DOS VALORES RETIRA-
DOS ATÉ A CRIAÇÃO DA REFERIDA NORMA REGULA-
MENTADORA (14/10/2009).  DORAVANTE  INCIDÊNCIA
DEVIDA SOBRE A GAJ. PRECEDENTES DESTA COR-
TE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTEN-
ÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO
AOS RECURSOS. A Gratificação de Atividade Judiciária,
antes da criação da Lei  regulamentadora,   possuía   ca-
ráter  propter  laborem, assim, não poderia ter havido re-
colhimento previdenciário sobre ela. Desse modo, os des-
contos efetuados antes da supracitada norma devem ser
restituídos na forma simples, respeitado o prazo prescrici-
onal  de 05 (cinco) anos,  antes da propositura da ação.
Com a edição da Lei Ordinária Estadual nº 8.923/09, a
Gratificação de Atividade Judiciária passou a ser paga de
forma linear e universal, passando a existir expressa pre-
visão legal acerca da incorporação dos valores pagos a
esse título.2

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRO-
JETO  CEPES.  GRATIFICAÇÃO  PROPTER  LABOREM.
REDUÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IM-
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DA LC 58/03.  DENE-
GAÇÃO DA SEGURANÇA. As gratificações propter labo-
rem só são concedidas aos servidores públicos enquanto
estes  estiverem  desempenhando  determinada  atividade
especial. A Lei Complementar n° 58/03, que trata do novo
regime jurídico dos servidores públicos civis  do Estado,

1TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020110075955001, - Não possui -, Relator DES. RICARDO VITAL

DE ALMEIDA (JUIZ CONVOCADO) , j. em 21-03-2013); 

2TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00046640820128150181, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO

PORTO , j. em 13-01-2015);
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estabelece que as vantagens não se incorporam ao venci-
mento para qualquer efeito, pondo fim ao instituto da in-
corporação.3

ADMINISTRATIVO - PROJETO CEPES -GRATIFICAÇÃO
POR  ATIVIDADES  ESPECIAIS  -CARATER  PROPTER
LABOREM  -  PRECEDENTES  -INCORPORAÇÃO  -  IM-
POSSIBILIDADE - REDUÇÃO -ALTERAÇÃO DA ESTRU-
TURA REMUNERATORIA - E\ EXISTENCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO - JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO STJ E
STF  -DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA. A  gratificação
paga aos professores participantes do projeto de CEPES
tem natureza propter laborem, não sendo, portanto, incor-
poravel aos vencimentos, segundo precedentes deste Tri-
bunal.Nada obsta a redução na forma de calculo da grati-
ficação especial paga ao servidor podendo, inclusive, ter
seu valor minorado, desde que, desta alteração não adve-
nha redução na remuneração total do servidor. Não há di-
reito adquirido do ser vidor a manutenção da estrutura re-
muneratória ou a forma de composição dos vencimentos
Precedentes do STJ e do STF.4

Sobre a questão da irredutibilidade salarial e preservação do

valor global da remuneração, eis o recente posicionamento do STF:

Agravo regimental em embargos de divergência em agra-

vo regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência

de  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  consubstanciado

nas parcelas que compõem a estrutura remuneratória de

servidores inativos, desde que observada a irredutibilida-

de salarial. Precedentes. 3. A MP 2.131/2000 suprimiu va-

lidamente rubrica outrora devida aos militares da reserva

da União a título de adicional de inatividade, porquanto as

alterações nela veiculadas não resultaram na diminuição

do valor global da remuneração dos servidores afetados.

Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infir-

mar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se

nega  provimento.5

3 TJPB - Acórdão do processo nº 99920080008348001 - Órgão (Tribunal Pleno) - Relator DES. 
JULIO PAULO NETO - j. Em 20/05/2009.
4 TJPB - Acórdão do processo nº 99920070004141001 - Órgão (Tribunal Pleno) - Relator DES. SAULO HENRIQUES 
DE SA E BENEVIDES - j. Em 30/01/2008;
5STF.  AI 632933 AgR-EDv-AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,  julgado em 01/08/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) ;
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Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUG-

NAÇÃO  ESPECÍFICA  A  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO

AGRAVADA.  SÚMULA 284/STF.  SERVIDOR PÚBLICO.

TETO SALARIAL CALCULADO COM LASTRO EM VEN-

CIMENTO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACI-

ONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL

PLENO.  OFENSA AO ART.  37,  XV,  DA CF.  INOCOR-

RÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO VALOR NOMINAL DA RE-

MUNERAÇÃO GLOBAL DO SERVIDOR. 1. A aplicação

do art. 7º, IV, da CF aos servidores públicos leva em con-

ta a remuneração total recebida, não havendo óbice para

a fixação de vencimento base em quantia inferior ao salá-

rio mínimo nacional (RE 197072, Relator(a): Min. MARCO

AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 08-06-2001; RE 265129,

Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de

14-11-2002). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-

deral é firme no sentido de que o princípio da irredutibili-

dade salarial não é ofendido quando o valor nominal da

remuneração global do servidor é preservado. 3. Agravo

regimental  parcialmente conhecido e,  nessa parte,  des-

provido.6

Demais disso, a decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança n°.  999.2005.000214-9/001,  impetrado pela APLP — Associação
dos Professores de Licenciatura Plena do Estado da Paraíba cuja decisão final
restabeleceu o valor anterior da gratificação temporária educacional — CEPES,
atinge apenas os seus filiados, que são os substituídos com direito defendido
naquela oportunidade, não se aplicando à autora.

É o que se depreende da clara dicção do artigo 22 da Lei n.°
12.016/2009: 

No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa
julgada limitadamente aos membros do grupo ou catego-
ria substituídos pelo impetrante. 

6STF. RE 449427 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELE-

TRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013;
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Logo, inexiste direito a amparar o restabelecimento do valor
antes percebido pelo exercício das funções no Projeto CEPES no contrache-
que da promovente. 

De igual modo e, por conseguinte, não é cabível a restituição
das diferenças advindas da redução ocorrida no ano de 2003. 

Nesse contexto, é forçoso concluir que o veredicto do Primeiro
Grau se encontra em consonância com jurisprudência dominante deste Tribu-
nal e do Supremo Tribunal Federal, tendo lugar, na espécie, o julgamento sin-
gular previsto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, assim dispos-
to:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifes-
tamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de
17.12.1998) 

 Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, por estar
manifestamente em confronto com jurisprudência deste Tribunal e do Supremo
Tribunal Federal, para manter a sentença objurgada por seus próprios e jurídi-
cos fundamentos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

    Ricardo Vital de Almeida

                              Juiz convocado – Relator

G/01
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	Decido.

