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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO N. 0002107-76.2014.815.0731
ORIGEM: 3ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Cabedelo
ADVOGADO: Danielle G. D. de Andrade 
APELADO: Antonio Manoel dos Santos e Outros
ADVOGADO: Thomaz Antonio Batista da Silva 
REMETENTE: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo

APELAÇÃO CÍVEL  E  REEXAME NECESSÁRIO.  MANDADO
DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VANTAGEM
PESSOAL  INCORPORADA  AO  VENCIMENTO.  PRENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS  PREVISTOS  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
REDUÇÃO  DOS  VALORES  DOS  CARGOS  EM  COMISSÃO.
JUSTIFICATIVA  DE  ATENDIMENTO  À  LEI  DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ
E STF. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

1) STJ: “Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores
públicos  não possuem direito  adquirido  a  regime jurídico  ou
modo de cálculo de vantagem, possuindo somente direito em
face  de  eventual  redução  no  total  da  remuneração.”  (RMS
51.373/PR,  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016).

2) STF: “A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que
os  limites  previstos  nas  normas  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente
público,  não  podem  servir  de  justificativa  para  o  não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é
o  recebimento  de  vantagens  asseguradas  por  lei,  tampouco
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essas  restrições  incidem  quando  as  despesas  decorram  de
decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000)” (ARE:
708489-DF,  Relator:  Ministro  ROBERTO  BARROSO,  Data  de
Julgamento: 11/12/2013, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG
17/12/2013 PUBLIC 18/12/2013).

2) Desprovimento do apelo e do reexame necessário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação e ao reexame necessário. 

ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS, JANE VALÉRIA HONÓRIO DA
SLVA  BARBOSA  e  MARIA  RAMOS  DE  ARAÚJO  MARTINS  impetraram
Mandado  de  Segurança contra  o  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE
CABEDELO, alegando que são servidores públicos efetivos desse município
e  que  recebem,  como  parte  integrante  de  suas  remunerações,  uma
“vantagem pessoal”, a qual, segundo argumentam, incorporou-se aos seus
vencimentos por força das Leis Municipais nºs 523/89 e 1.569/2012, cujo
valor foi posteriormente reduzido pela Lei Municipal nº 1.639, de 09 de
julho  de  2013,  com  esteio  na  necessidade  de  adequação  às  normas
insertas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo asseveram, a redução supracitada implica em afronta
ao princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, inciso XV, da
Constituição federal, que estabelece que os vencimentos dos ocupantes de
cargos públicos são irredutíveis. Pugnaram pela concessão da segurança,
para o fim de determinar o restabelecimento do valor pago a título de
“vantagem pessoal”, antes da vigência da Lei Municipal nº 1.639/2013.

Informações da autoridade coatora, às f. 81/84, pela denegação
da segurança. 

Sobreveio sentença (f. 140/143) do Juízo da 3ª Vara Mista da
Comarca de Cabedelo, concedendo a segurança nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim
de determinar à Autoridade Impetrada, ou quem suas vezes fizer, que
restabeleça o pagamento da Vantagem Pessoal dos Impetrantes, a
partir  da citação, no valor  pago em junho de 2013, conforme Lei
Municipal nº. 1.588/12, por considerar que a Lei nº. 1.639/13 feriu
direito líquido e certo, consistente na irredutibilidade de vencimentos,
previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. (f. 143)
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Irresignado, o MUNICÍPIO DE CABEDELO apelou (f. 144/148)
requerendo  a  anulação  da  sentença,  sob  o  argumento  de  que  houve
violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e ao art.
97  da  Constituição  Federal,  diante  da  ausência  de  requerimento  de
inconstitucionalidade incidental nos autos ou de controle concentrado de
constitucionalidade perante o TJPB ou STF, em face da Lei nº 1.639/2013.

Contrarrazões às f. 151/159, pelo desprovimento do apelo.

Os  autos  também  aportaram  nesta  instância  por  força  do
reexame necessário.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (f. 163/167). 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                   Relator

Ab initio,  é importante destacar que o valor percebido pelos
impetrantes  sob  a  nomenclatura  de  “vantagem  pessoal” adveio  da
incorporação de gratificação pelo exercício de cargo comissionado junto à
Prefeitura Municipal de Cabedelo.

O  direito  à  incorporação  se  originou  com o  advento  da  Lei
Municipal nº 1.214/2004, que alterou a redação original do art. 133, § 2º,
do Estatuto dos Servidores do Município de Cabedelo, Lei Municipal  nº
523/89,  porquanto  os  impetrantes,  servidores  públicos  efetivos,
atenderam ao requisito temporal mínimo para fazer jus à incorporação da
vantagem pessoal aos seus vencimentos, haja vista que ocuparam, por
oito  anos,  consecutivos  ou  não,  cargos  comissionados  ou  funções
gratificadas. 

A  Lei  Municipal  nº  1.588/2012,  por  sua  vez,  reajustou  os
subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e dos Vereadores, o
que  beneficiou  os  impetrantes/apelados,  que  passaram  a  receber
gratificação pautada no salário  dos Secretários Municipais,  ou seja,  R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Posteriormente,  em  julho  de  2013,  sob  a  justificativa  de
adequação dos gastos com pessoal aos limites estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, foi editada a Lei nº 1.639/2013,  reduzindo  os
subsídios mensais dos Secretários Municipais ou ocupantes de cargos da
mesma natureza para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Como se deflui dos autos, a discussão ora posta em análise se
refere tão somente à questão da redução do valor da vantagem pessoal
já incorporada, em decorrência da Lei Municipal nº 1.639/2013, a qual
minorou  os  subsídios  mensais  dos  atuais  Secretários  Municipais  e  dos
ocupantes de cargos da mesma natureza, para fins de atendimento aos
preceitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

In casu, verifica-se que o supracitado comando normativo se
aplica aos Secretários Municipais e outros ocupantes de cargos de livre
provimento e exoneração.

Ocorre que os impetrantes/apelados são servidores detentores
de cargo efetivo e não ocupam mais cargo comissionado, de modo que já
incorporaram a respectiva vantagem pessoal aos seus vencimentos, como
previsto na legislação municipal vigente à época.

A  redução  do  valor  da  vantagem  pessoal  reflete,
inevitavelmente, no valor da remuneração, implicando, assim, em violação
ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

O  entendimento  propugnado  por  esse  Sodalício,  em  casos
desse jaez, é no sentido de que a vantagem pessoal, apesar de originada
de uma gratificação de cargo comissionado, assume a natureza jurídica de
vencimento após a sua incorporação, introjeção de uma rubrica em outra,
de modo que os valores incorporados ao vencimento assumem a feição de
vencimento, perdendo os contornos de gratificação a partir daquele marco
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 0001408-85.2014.815.0731,
4ª  Câmara  Cível,  Relator:  Des.  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA, julgado em 26-04-2016). 

Na verdade, conforme já se posicionou o STJ, a Administração
pode promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de
cálculo,  como  extinguir,  reduzir  ou  criar  vantagens  ou  gratificações,
instituindo  o  subsídio,  desde  que  não  haja  diminuição  no  valor
nominal  percebido,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da
irredutibilidade de vencimentos (AgRg no RMS 43.259/MS, Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe 09/12/2013). 

Ademais, “Nos termos da jurisprudência do STJ, os servidores
públicos  não possuem direito  adquirido  a  regime jurídico  ou  modo  de
cálculo  de  vantagem,  possuindo  somente  direito  em face  de  eventual
redução  no  total  da  remuneração.”  (RMS  51.373/PR,  Relator:  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/09/2016,  DJe
29/09/2016).
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A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no
mesmo sentido definido pelo Pretório Excelso, ou seja, de que é possível
alterar  o  modo de cálculo  de  parcelas  da  remuneração dos  servidores
públicos, desde que não seja violado o princípio da irredutibilidade. Veja-
se julgado do STF:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO.  ACÓRDÃO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
CONSTITUCIONALIDADE.  NORMA  ESTADUAL  ESPECÍFICA
REGULADORA  DO  REAJUSTE  DE  VANTAGEM  PESSOAL
INCORPORADA.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL.  PRECEDENTES.  O  Supremo  Tribunal
Federal,  após  reconhecida  a  repercussão  geral  da  matéria  no  RE
563.965-RG,  julgado  sob  a  relatoria  da  Ministra  Cármen  Lúcia,
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade
do  instituto  da  estabilidade  financeira.  Ficou  ressalvada  a
possibilidade  de  alteração  dos  critérios  de  reajustes  da  vantagem
pessoal  incorporada,  tendo  em  conta  a  inexistência  de  direito
adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade
remuneratória. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
não  houve  expressa  revogação  do  regime  legal  de  reajuste  da
vantagem  pessoal  incorporada.  Tal  conclusão  se  sustenta  na
interpretação  conferida  à  Lei  Complementar  estadual  nº  68/1992,
cujo exame é inviável  nesta sede (Súmula 280/STF).  Precedentes.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(ARE 769545 AgR,  Relator:  Ministro  ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma,  julgado  em  04/02/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-035
DIVULG 19-02-2014 PUBLIC 20-02-2014) 

Na  espécie,  a  rubrica  nomeada  de  “vantagem  pessoal”  é
discriminada apenas como ferramenta técnica facilitadora do controle da
legalidade  do  pagamento  por  parte  da  Administração,  compondo,  nos
termos da Lei de regência, os vencimentos dos impetrantes.

Não  é  o  caso  de  se  negar  vigência  à  Lei  Municipal  nº
1.639/2013,  mas  de  resguardar  o  direito  dos  impetrantes/recorridos  à
irredutibilidade remuneratória.

Nesse mesmo norte, vem decidindo esta Corte em casos
similares,  onde  se  discutiu  a  redução  de  “vantagem  pessoal”
incorporada ao vencimento percebida por servidor do Município
de Cabedelo, senão, veja-se:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REDUÇÃO  DE
VANTAGEM  PESSOAL  INCORPORADA  AO  VENCIMENTO.
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  APELAÇÃO  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  INCORPORAÇÃO  DE  VANTAGEM.  REQUISITOS
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PREVISTOS  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  PREENCHIMENTO.
REDUÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS VALORES DOS CARGOS EM
COMISSÃO,  A  FIM  DE  ATENDER  À  LEI  DE  RESPONSABILIDADE
FISCAL. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO DE DIREITO DO
SERVIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  À
IRREDUTIBILIDADE  REMUNERATÓRIA.  PRECEDENTES  DO
STJ E STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1.  "O servidor público não possui direito adquirido a regime
jurídico,  tampouco  a  regime  de  vencimentos  ou  de
proventos,  sendo  possível  à  administração  promover
alterações na composição remuneratória e nos critérios de
cálculo,  como  extinguir,  reduzir  ou  criar  vantagens  ou
gratificações,  instituindo  o  subsídio,  desde  que  não  haja
diminuição  no  valor  nominal  percebido,  em  respeito  ao
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos"
(STJ,  AgRg-RMS  43.259,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Herman
Benjamin,  DJE  09/12/2013).  2.  "A  jurisprudência  deste  Tribunal
Superior  proclama que  os  limites  previstos  nas normas  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal
do  ente  público,  não  podem  servir  de  justificativa  para  o  não
cumprimento de direitos  subjetivos  do servidor  público,  como é o
recebimento de vantagens asseguradas por  por lei, tampouco essas
restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais
(art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000)” (STF - ARE: 708489 DF, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/12/2013, Data de
Publicação: DJe-250 DIVULG 17/12/2013 PUBLIC 18/12/2013) (TJPB
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014088520148150731,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 26-04-2016). Grifei. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO
DE  VANTAGEM  PESSOAL  INCORPORADA  AO  VENCIMENTO.
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  APELAÇÃO  E  REMESSA
NECESSÁRIA.  INCORPORAÇÃO  DE  VANTAGEM.  REQUISITOS
PREVISTOS  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  PREENCHIMENTO.
REDUÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS VALORES DOS CARGOS EM
COMISSÃO,  A  FIM  DE  ATENDIMENTO  DA  LEI  DE
RESPONSABILIDADE  FISCAL.  JUSTIFICATIVA  PARA  O  NÃO
ATENDIMENTO  DE  DIREITO  DO  SERVIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO  À  IRREDUTIBILIDADE  REMUNERATÓRIA.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  1.  "O  servidor  público  não  possui  direito
adquirido  a  regime  jurídico,  tampouco  a  regime  de
vencimentos  ou  de  proventos,  sendo  possível  à
administração  promover  alterações  na  composição
remuneratória  e  nos  critérios  de  cálculo,  como  extinguir,
reduzir  ou  criar  vantagens  ou  gratificações,  instituindo  o
subsídio,  desde que não haja diminuição no valor  nominal
percebido,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da
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irredutibilidade  de  vencimentos"  (STJ,  AgRg-RMS  43.259,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 09/12/2013). 2. "A
jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  proclama  que  os
limites  previstos  nas  normas  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente
público,  não  podem  servir  de  justificativa  para  o  não
cumprimento  de  direitos  subjetivos  do  servidor  público,
como  é  o  recebimento  de  vantagens  asseguradas  por  lei,
tampouco  essas  restrições  incidem  quando  as  despesas
decorram  de  decisões  judiciais (art.  19,  §  1º,  IV,  da  LC
101/2000)”  (STF  -  ARE:  708489  DF,  Relator:  Min.  ROBERTO
BARROSO,  Data  de  Julgamento:  11/12/2013,  Data  de  Publicação:
DJe-250  DIVULG  17/12/2013  PUBLIC  18/12/2013).   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00030442320138150731,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 19-10-2015). Grifei. 

REMESSA OFICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ART. 14, § 1º,
DA LEI Nº 12.016/09 - CONHECIMENTO DA REMESSA - LEI
MUNICIPAL REDUZINDO VENCIMENTOS - DIREITO LÍQUIDO
E  CERTO  -  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTO  -
CONCESSÃO DA ORDEM - IRRESIGNAÇÃO - DESPROVIMENTO DA
REMESSA.  -  A  proteção  constitucional  ao  salário  supera  o
limite patrimonial almejado, pois é matéria concernente ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Sendo, portanto, a
irredutibilidade de vencimento uma proteção constitucional,
conferindo  ao  trabalhador  o  direito  líquido  e  certo  à  sua
manutenção.  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes
autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00030936420138150731, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 28-09-2015). 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  -  MANDADO  DE
SEGURANÇA - LEI MUNICIPAL REDUZINDO VENCIMENTOS -
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  -  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTO  -  CONCESSÃO  DA  ORDEM -  IRRESIGNAÇÃO  -
PRELIMINAR  -  REJEIÇÃO  -  MÉRITO  -  MANUTENÇÃO  -
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO  E  DA  REMESSA
OFICIAL. - A proteção constitucional ao salário supera o limite
patrimonial  almejado,  pois  é  matéria  concernente  ao
principio da dignidade da pessoa humana. Sendo, portanto, a
irredutibilidade de vencimento uma proteção constitucional,
conferindo  ao  trabalhador  o  direito  líquido  e  certo  à  sua
manutenção.  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos
antes  identificados,  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026164120138150731, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 30-06-2015). Grifei. 

Além disso, conforme a jurisprudência  do STF proclama, “os
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limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no
que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de
justificativa  para o não cumprimento de direitos  subjetivos  do servidor
público,  como  é  o  recebimento  de  vantagens  asseguradas  por  lei,
tampouco  essas  restrições  incidem  quando  as  despesas  decorram  de
decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000).” (ARE: 708489 DF,
Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/12/2013, Data
de Publicação: DJe-250 DIVULG 17/12/2013 PUBLIC 18/12/2013).

 
Isso porque “condicionar o direito do servidor – já reconhecido

pela  autoridade  coatora  -  ao  'poder  discricionário'  da  Administração
Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple
os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do
gestor  público,  assim  como  uma  afronta  à  eficácia  da  prestação
jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei.” (RMS
30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, Dje 15.03.2010).

Diante  do  exposto,  nego  provimento  à  apelação  e  ao
reexame necessário, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator 
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