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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL Nº 0003331-28.2015.815.0371.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Spusa.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa. 
Apelante : Município de Sousa.
Advogado : Raul Gonçalves Holanda Silva.
Apelado : Francisca Silva de Meneses Florentino. 
Advogado : Lincon Bezerra de Abrantes. 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROFESSORA  DA EDUCAÇÃO
BÁSICA.  READAPTAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO
DE  ESTÍMULO  À  DOCÊNCIA.  SUPRESSÃO.
NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  VERBA
DEVIDA  AOS  SERVIDORES  QUE
EFETIVAMENTE  ESTEJAM  NO
DESEMPENHO  DE  ATIVIDADES
EXCLUSIVAS EM  SALA  DE  AULA.
VENCIMENTO.  MANUTENÇÃO.  AUSÊNCIA
DE  DECESSO  REMUNERATÓRIO.
RESTABELECIMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO
INDEVIDO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

- Tratando-se de verba de caráter propter laborem, os
benefícios  de  tal  natureza  apenas  são  devidos  a
servidores  que  se  encontram  prestando  o  serviço
específico a ela relacionado, nos termos da lei que a
instituiu. Desta  forma,  uma  vez  cessado  o  fato
gerador  que  lhe  dá  ensejo,  a  benesse  deixa  de  ser
devida, ainda que tal supressão ocorra em decorrência
da readaptação do servidor, como no caso.
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-  Pela própria logicidade da causa que dá origem à
gratificação  de  estímulo  à  docência  (GEAD),  qual
seja o exercício de atividades exclusivas em sala de
aula,  não faz sentido algum que seja  a  gratificação
declarada como uma vantagem a ser definitivamente
incorporada  ao  vencimento  do  servidor  que  não
ministra aulas.

-  A  Lei  Complementar  Municipal  nº  02/2003,  ao
tratar  do  instituto  da  readaptação,  assegurou  ao
servidor  apenas  a  manutenção  do  padrão  do
vencimento, não  acrescido de vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, estabelecidas por lei.

-  Não  demonstrado  pela  autora  a  cessação  dos
motivos  que  ensejaram  a  sua  readaptação  ou  que,
mesmo  readaptada  a  outro  cargo,  permanece
ministrando  aulas  em sala  de  aula,  não  há  que  se
acolher  o  pleito  de  reimplantação  da  gratificação
especial  de  atividade  docência,  razão  pela  qual
merece reforma a sentença apelada.

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

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Município de Sousa  contra sentença (fls. 28/29) proferida pelo Juízo da 4ª
Vara da Comarca de Sousa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida
por Francisca Silva de Menezes Florentino.

Na peça  de ingresso  (fls.  02/04),  a  demandante relata  que  é
servidora pública do Município de Sousa, ocupando o cargo de Professora da
educação básica. Assevera que, devido a problemas de saúde, foi readaptada
em outra função.

Alega que sempre recebeu gratificação de estímulo à docência
(GEAD), contudo, a referida benesse restou indevidamente suprimida de sua
remuneração, razão pela qual pleiteou seu restabelecimento, sob o argumento
de que a readaptação de função não pode acarretar um decesso remuneratório.

Embora  devidamente  citado,  o  ente  municipal  não  ofertou
contestação (fls. 27).

Sobreveio, então, sentença (fls. 28/29), cujo dispositivo assim
restou redigido:
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“Isto posto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO
INICIAL  para  condenar  o  Município  de  Sousa  à
reimplantação da gratificação especial de atividade
docência – GEAD no contracheque da autora, bem
como os retroativos a partir de abril/2014, tudo a ser
apurado  em liquidação  de  sentença  acrescidos  de
juros  de  mora  e  correção  monetária,  conforme
índices aplicáveis desde a publicação desta sentença,
a partir de cada valor devido.
Condeno  o  Município  de  Sousa  ao  pagamento  de
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, atento ao
disposto no art. 85, §3º, I, do NCPC”. 

Inconformado,  o  Município  interpôs Recurso Apelatório (fls.
32/35),  em cujas  razões  defende  a impossibilidade da  servidora readaptada
funcionalmente receber o pagamento da gratificação de incentivo a docência,
por ser esta destinada aos professores da educação básica que se encontrem no
exercício de  suas  atividades  básicas  exclusivas em sala  de  aula,  consoante
previsão legal.

Contrarrazões apresentadas (fls. 40/42).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  46),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
reexame necessário e da apelação, passando à análise conjunta de suas razões
recursais.

Como  relatado,  a  insurgência  do  apelante  se  restringe  à
possibilidade  ou  não  da  não  concessão,  após  a  readaptação  funcional  da
demandante, da gratificação de estímulo à docência destinada aos professores
da  educação  básica  do  Município  de  Sousa,  prevista  no  art.  1º  da  Lei  nº
1.815/2000, cujo teor apresenta a seguinte redação:

“Art. 1º – É instituída a Gratificação de Estímulo a
Docência  no  Magistério  do  Ensino  Fundamental,
devido  aos  ocupantes  do  cargo  de  professor  de
Educação  Básica,  no  exercício  de  suas  atividades
exclusivas em sala de aula”
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Acerca do instituto da  readaptação, reza a Lei Complementar
Municipal nº 02/1994, com as alterações perpetradas pela Lei Complementar
nº 024/2003:

“Art. 10 – Readaptação é a investidura do servidor
efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis  com a limitação que tenha sofrido em
sua  capacidade  física  ou  mental,  verificada  em
inspeção médica.
(…)
§2º  A  readaptação  será  efetivada  em  cargo  de
atribuições  afins,  respeitada a  habilitação  exigida,
nível de escolaridade e equivalência de vencimentos
e,  na  hipótese  de  inexistência  de  cargo  vago,  o
servidor exercerá suas atribuições como excedente,
até a ocorrência de vaga”

Pois bem.

De uma simples leitura dos artigos em referência,  verifica-se
claramente  que  a  gratificação  em  debate  possui  natureza  eminentemente
transitória,  instituída exclusivamente em razão da ministração exclusiva de
aulas pelo professor do Município.

Trata-se, pois, de eminente verba de caráter  propter laborem,
sendo  os  benefícios  de  tal  natureza  apenas  devidos  a  servidores  que  se
encontram prestando o serviço específico a ela relacionado, nos termos da lei
que  a  instituiu.  Desta  forma,  uma vez  cessado o fato  gerador  que  lhe  dá
ensejo,  a  benesse  deixa  de  ser  devida,  ainda  que  tal  supressão  ocorra  em
decorrência da readaptação do servidor, como no caso.

A respeito,  o posicionamento  firmado pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte julgado:

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PROCURADOR  DO  ESTADO.
GRATIFICAÇÃO  DE  PRODUTIVIDADE  E  DE
DESEMPENHO.  VANTAGENS  PROPTER
LABOREM.  AFASTAMENTO  PARA CONCORRER
A CARGO ELETIVO. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO.
LEGISLAÇÃO  ESTADUAL  PERTINENTE.  I  -  A
gratificação propter laborem só é devida enquanto o
servidor estiver exercendo a atividade que a enseja.
II - Na espécie, a lei estadual nº 8.207/02 assegura
aos Procuradores do Estado da Bahia a Gratificação
de Produtividade-GPE/P e  de  Desempenho-GPE/D
"de acordo com a produtividade e desempenho" do
servidor,  vedando  o  pagamento,  à  exceção  das
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hipóteses  nele  previstas,  ao  servidor  que  estiver
afastado do cargo. Recurso ordinário desprovido.
(STJ  -  RMS:  20682  BA  2005/0155291-0,  Relator:
Ministro  FELIX  FISCHER,  Data  de  Julgamento:
03/04/2007,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJ 10/09/2007 p. 244). (grifo nosso).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios igualmente apresenta o
entendimento acima esposado, conforme de depreende do aresto que se segue:

“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE  PORTO  ALEGRE.  READAPTAÇÃO.
PRETENSÃO  DE  RECEBIMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO  DE  PERICULOSIDADE.
DESCABIMENTO.  VANTAGEM  DE  NATUREZA
PROPTER LABOREM. PRECEDENTES.  Malgrado
a  garantia  constitucional  de  irredutibilidade  dos
vencimentos do servidor readaptado - art. 37, XV -,
na espécie, não merece reparos a sentença para fins
de manutenção do recebimento da gratificação de
periculosidade,  por  se  tratar  de  vantagem  de
natureza propter laborem. Arts. 58, I, e 113 da Lei
Complementar  Municipal  nº  133/1985.  Negado
seguimento ao recurso.”
(Apelação Cível  Nº 70054285416,  Terceira  Câmara
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Eduardo
Delgado, Julgado em 11/03/2016) (grifei)

“ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
READAPTAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO  PÓ  DE  GIZ.
NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  SUPRESSÃO.
POSSIBILIDADE.

I - A concessão de gratificação de natureza propter
laborem  está  vinculada  ao  desempenho  de
atividades específicas pelo servidor público.

II - Sendo o pagamento da gratificação "pó de giz"
condicionado à permanência do professor em sala de
aula,  o  afastamento  das  atividades  nesta
impossibilita  a  permanência  da  concessão  do
referido benefício.

III - Agravo legal desprovido.”

(TJPE,  AGV  3458399  PE,  Relator  Des.  Jorge
Américo  Pereira  de  Lira,  1ª  Câmara  de  Direito
Público, DJe 22/04/2015)  (grifei)

“ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
PROFESSORA  DA  REDE  PÚBLICA.  CARREIRA
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DE MAGISTÉRIO PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO DE
ALFABETIZAÇÃO.  GAL.  LICENÇA  MÉDICA.
READAPTAÇÃO  A  NOVO  TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA PERDURAÇÃO
DAS  GRATIFICAÇÕES.  NATUREZA  PROPTER
LABOREM.  PAGAMENTOS  INDEVIDOS.
RECEBIMENTO  DE  BOA-FÉ.  DEVOLUÇÃO.
DESOBRIGAÇÃO. 1. A supressão do pagamento de
gratificações  propter  laborem,  motivada  pelo
desaparecimento  do  fato  gerador  dos  benefícios,
opera- se em razão da própria Lei e de pleno direito
assim  que  desaparecida  a  causa  do  fomento  da
vantagem, prescindindo a implementação do ato de
suspensão  da  deflagração  de  procedimento
administrativo  específico,  em consonância  com as
garantias inerentes à ampla defesa por não encerrar
natureza  punitiva  ou  constitutiva.  2.  O  senador
público  contemplado  com vantagem  remuneratória
indevida, em decorrência de erro da administração,
está eximido de repetir o que indevidamente lhe fora
destinado,  salvo comprovada má-fé,  à medida que,
em dependendo a fruição do que fora destinado de
ato formal e eficaz, apto, portanto, a irradiar efeitos
jurídicos de natureza material enquanto vigera, sua
retificação  e  modulação  ao  legalmente  regulado,
elidindo  qualquer  possibilidade  de  se  aventar  a
ocorrência de ma-fé, infirma a legitimidade de dele
ser exigida a restituição do que lhe fora destinado. 3.
Apelação conhecida e desprovida.”
(TJDF;  Rec  2011.01.1.150042-9;  Ac.  594.857;
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito  Federal;  Rel.  Juiz  João Fischer;  DJDFTE
18/06/2012; Pág. 258) (grifei)

Assim,  pela  própria  logicidade  da  causa  que  dá  origem  à
vantagem referida, qual seja o exercício de atividades exclusivas em sala de
aula,  não  faz  sentido  algum  que  seja  a  gratificação  declarada  como  uma
vantagem a ser definitivamente incorporada ao vencimento do servidor.

Ora,  se  o  legislador  municipal,  imbuído  da  intenção  de
incentivar a docência no magistério do ensino fundamental, estabelece uma
gratificação para aqueles professores que exercem, exclusivamente, labor em
sala de aula, revela-se incompatível com a própria mens legis interpretar que,
pela  simples  condição  de  titular  do  respectivo  cargo  agraciado  com  o
incentivo,  a  gratificação é  automaticamente  incorporada  a  seu vencimento,
revestindo um ato jurídico perfeito e coisa julgada administrativa.
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Outrossim, a referida Lei Complementar nº 02/2003 traz, ainda,
previsão nos seus artigos 41 e 42 dos conceitos de vencimento e remuneração.
Confira-se:

“Art. 41 – O vencimento é a retribuição pecuniária
mensal pelo exercício de cargo público,  com valor
fixado em lei, proporcional à jornada exigida para o
cargo,  reajustado  periodicamente  de  modo  a
preservar  o  poder  aquisitivo,  sendo  vedada  a  sua
vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do
artigo 37 da Constituição Federal.

Art.  42  -  Remuneração  é  o  vencimento  do  cargo,
acrescido de vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias, estabelecidas por lei”

Neste  espeque,  o  artigo  10  da  mesma  lei  assegura  aos
servidores readaptados a equivalência de  vencimentos correspondente a do
cargo que ocupava anteriormente, sendo que, consoante conceito trazido no
próprio diploma legal, “vencimento” constitui a retribuição pecuniária mensal
pelo  exercício  de  cargo  público,  não  acrescido  de  quaisquer  vantagens
pecuniárias.

Neste  trilhar  de  ideias,  não  há  que  se  falar  em  decesso
remuneratório  no  caso  em  tela,  haja  vista  que  restou  comprovada  e
assumidamente garantida a contraprestação relativa ao vencimento do cargo
de Professor de educação básica, muito embora esteja exercendo, por força de
readaptação, outra função, vislumbrando-se, em consequência, o respeito às
normas que protegem o servidor adaptado.

Logo,  verifica-se  que  Francisca Silva de Meneses Florentino
percebe o vencimento correspondente ao cargo de que é titular, não lhe sendo,
todavia, devida a gratificação especialmente prevista em lei municipal para o
efetivo  desempenho e  produtividade  da  função que  momentaneamente  não
mais exerce, em virtude da característica propter laborem da gratificação.

Assim sendo,  não  demonstrado  pela  apelada  a  cessação dos
motivos que ensejaram a sua  readaptação ou que, mesmo readaptada a outro
cargo, permanece ministrando aulas em sala de aula, não há que se acolher o
pleito de reimplantação da gratificação especial de atividade docência, razão
pela qual merece reforma a sentença apelada.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo e
à Remessa Necessária, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da alteração da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do
réu que, na forma do art. 85, §§ 2º, 3° e 11 do novo CPC, vão fixados em 10%
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(dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  suspensa  a  exigibilidade  por  ser
beneficiária da gratuidade judiciária. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição 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,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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