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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009490-39.2011.815.0011.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Gumercindo Leite Neto
ADVOGADO: Gilson Guedes Rodrigues
APELADO:  Município  de  Campina  Grande,  Representado  por  seu  Procurador  Paulo  Porto  de
Carvalho Júnior.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DO
VENCIMENTO  BÁSICO  E  DA  GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA  PELO
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
DESMEMBRAMENTO DE VALORES DO VENCIMENTO E INSERÇÃO NA
GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA.  REFLEXO  NAS  DEMAIS  VERBAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO DA
REMUNERAÇÃO  CONFIGURADA.  NECESSIDADE  DE
RESTABELECIMENTO. CORREÇÃO DO PERCENTUAL PAGO A TÍTULO DE
GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA.  IRREDUTIBILIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

1.  “Não  obstante  não  possuir,  o  servidor  público,  direito  adquirido  a  regime  de
remuneração, deve-se sempre observar a irredutibilidade de vencimentos, em cujas
diretrizes se encontra a impossibilidade de redução do vencimento básico.” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 10011466120068150000, 1ª Câmara cível,
Relator Dr Miguel de Britto Lyra Filho - Juiz Convocado , j. em 17-12-2009) 

2. “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965 (Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2009, submetido ao regime do art. 543-B do CPC),
firmou  a  orientação  de  que  não  há  direito  adquirido  a  regime  de  cálculo  de
remuneração,  desde  que  eventuais  alterações  não  impliquem  redução  do  valor
nominal  global  percebido  pelo  servidor  público,  em observância  ao  princípio  da
irredutibilidade  de  vencimentos.”  (RE  565136  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) 

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009490-39.2011.815.0011, em que figuram como partes,
Gumercindo Leite Neto e o Município de Campina Grande

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe
provimento parcial.

VOTO

Gumercindo Leite Neto interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo



Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 218/221,
nos autos da Ação Declaratória por ele ajuizada em face do Município de Campina
Grande,  que julgou improcedente os pedidos  de restabelecimento dos valores do
vencimento e da gratificação incorporada e de pagamento das verbas pretéritas com
os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias.

Em suas razões, f. 97/105, alegou que é funcionário do Município Apelado e,
a  partir  de  março  de  2001,  sofreu  considerável  redução  em  seu  vencimento  de
R$ 712,52 (setecentos  e  doze  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos)  para R$ 221,75
(duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos).

Asseverou  que  a  gratificação  incorporada  pelo  exercício  de  cargo
comissionado que exerceu durante anos, a partir de dezembro de 2005, também foi
minorada de R$ 830,70 (oitocentos e trinta reais e setenta centavos) para R$ 748,36
(setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Aduziu que as reduções salariais influíram no pagamento das demais verbas,
violando,  ainda,  dispositivos  do  Estatuto  dos  Servidores  Civis  do  Município
Recorrido  e  da  Constituição  Federal,  motivo  pelo  qual  requer  o  provimento  do
Recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 233/239, argumentando que
não houve redução salarial, mas sim o desmembramento de valores que se referiam à
vantagem  incorporada  que  estavam  inseridos  no  vencimento,  a  fim  de  evitar  a
vedação do art.  37, XIV, que proíbe a incidência de um acréscimo pecuniário no
cômputo dos posteriores.

 
A Procuradoria  de  Justiça,  f.  245/248,  não  ofereceu  parecer  meritório,  ao

entendimento de que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Infere-se  dos  autos  que  o  Apelante  recebia,  até  fevereiro  de  2001,  o
vencimento  no  valor  de  R$  712,52  (setecentos  e  doze  reais  e  cinquenta  e  dois
centavos) e a gratificação por ele incorporada pelo exercício de cargo comissionado
no percentual de 40% sobre aquela verba básica.

A redução do valor do vencimento, a partir do mês de março de 2001, f. 23,
ocasionou  a  majoração  da  gratificação  incorporada  em  idêntica  proporção  ao
decréscimo da verba básica, no montante de R$ 490,77 (quatrocentos e noventa reais
e setenta e sete centavos).

O Município Apelado justificou essa redução argumentando que exerceu o seu
poder de autotutela ao verificar que parte da gratificação incorporada pelo Recorrente
havia sido inserida no vencimento e que a manutenção dessa irregularidade ensejaria
a violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal1, motivo pelo qual esse valor foi
desmembrado vencimento e inserido na rubrica relativa à gratificação.

1 Art. 37. […]. XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;



Tal fato,  alegado somente em sede de Contrarrazões,  além de não possuir
lastro probatório,  acarretou a  redução da remuneração percebida pelo Recorrente,
uma vez que as demais verbas que tinham como base de cálculo o vencimento foram
reduzidas, causando, na época, um decréscimo salarial de R$ 1.140,02 (mil cento e
quarenta  reais  e  dois  centavos),  em fevereiro  de  2001,  para  R$  1.041,87  (mil  e
quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), em março de 2001, de modo que deve
ser  determinada a  reinserção do valor  retirado do vencimento  do Recorrente  e  a
condenação do Apelado ao pagamento das respectivas diferenças, com os reflexos
sobre  as  demais  parcelas,  nos  termos  dos  precedentes  desta  Corte  em  casos
similares2.

Com relação à gratificação incorporada, alega o Recorrente na Inicial que esta
era paga inicialmente no percentual de 250% sobre o vencimento, de acordo com a
Lei  Municipal  nº  2.248/91,  sendo  reduzida  para  100%  com  o  advento  da  Lei
Municipal 2.400/92, e, posteriormente, por meio da Lei nº 2.764/93, foi novamente
minorada para o patamar de 40%.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ausência de direito
adquirido do servidor a regime jurídico autoriza a alteração da forma de cálculo de
parcelas remuneratórias, desde que não importe em redução salarial3.

2 CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO  Servidor  público  Redução  do  vencimento  básico
,Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos Sentença que determinou o pagamento dos
vencimentos do servidor em seu valor integral e das diferenças salariais devidas desde agosto de 2004
Apelação do Município . Desprovimento do recurso e da remessa oficial Manutenção da sentença. É
sabido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, não significando dizer, no
entanto, que possa ter os seus vencimentos reduzidos a critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública.  Desde que não reduzido o quantum remuneratório,  poderá a  Lei  Estadual
alterar o percentual de determinada gratificação, mas não poderá diminuir o vencimento básico do
servidor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00166871620098150011, 3ª Câmara cível,
Relator Des. Genésio Gomes Pereira Filho , j. em 18-01-2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO
VENCIMENTO BÁSICO C INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO. - Não obstante não possuir, o
servidor  público,  direito  adquirido  a  regime  de  remuneração,  deve-se  sempre  observar  a
irredutibilidade  de  vencimentos,  em cujas  diretrizes  se  encontra  a  impossibilidade  de  redução  do
vencimento  básico.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  10011466120068150000,  1ª
Câmara cível, Relator Dr Miguel de Britto Lyra Filho - Juiz Convocado , j. em 17-12-2009) 

3  Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Inexistência de direito  adquirido a regime jurídico,  consubstanciado nas  parcelas  que compõem a
estrutura  remuneratória  de  servidores  inativos,  desde  que  observada  a  irredutibilidade  salarial.
Precedentes.  3.  A Lei  8.237/1991 reduziu  os  percentuais  e  modificou  os  critérios  de  cálculo  das
gratificações incorporadas na inatividade e do 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 infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento. (RE 372527 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015
PUBLIC 25-06-2015) 

 Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTADO DE  GOIÁS.  SERVIDORA  PÚBLICA APOSENTADA.  ALTERAÇÃO  NO SISTEMA
REMUNERATÓRIO  DOS  SECRETÁRIOS  DE  ESTADO.  EXTENSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  DE  CÁLCULO  DE  REMUNERAÇÃO.
PRETENSÃO  DE  PARIDADE  COM  OS  ATUAIS  OCUPANTES  DO  CARGO.
IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 563.965 (Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2009, submetido ao regime do art. 543-B do CPC),
firmou a orientação de que não há direito adquirido a regime de cálculo de remuneração, desde que
eventuais alterações não impliquem redução do valor nominal global percebido pelo servidor público,



Analisando as fichas financeiras do Apelante dos anos de 91 a 93, f. 12/14,
não  se  vislumbra  redução  salarial  decorrente  do  decréscimo  da  gratificação
incorporada, motivo pelo qual deve ser mantido o percentual de 40% sobre o seu
vencimento.

É importante destacar que, se o valor correspondente ao percentual ao qual o
Apelante faz jus for inferior ao que está sendo atualmente pago pela Administração
Municipal,  tal  situação  decorreu  da  inserção  ilícita  de  valor  pertencente  ao
vencimento sobre a referida verba, o que não causa prejuízo ao Apelante, porquanto a
majoração do vencimento e dos reflexos sobre as demais parcelas e a condenação ao
pagamento das respectivas diferenças salariais suplantam esse decréscimo.

Posto  isso,  voto  pelo  provimento  parcial  da  Apelação  para,  julgando
parcialmente procedentes os pedidos, ordenar o pagamento do vencimento do
Apelante  com  a  inclusão  do  valor  dele  retirado  no  mês  de  março  de  2001,
determinando,  ainda,  que  a  gratificação  incorporada  seja  adimplida  no
percentual  de  40%  sobre  o  vencimento,  além  de  condenar  o  Município
Recorrido ao pagamento das diferenças e dos reflexos sobre as outras parcelas
nos  cinco  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da  Ação,  e,  considerando  que  o
Recorrente decaiu de parte mínima do pedido, condeno a municipalidade ao
pagamento dos honorários advocatícios em um dos percentuais previstos no art.
85, §3º, I a V, do CPC/20154, após a liquidação da Sentença, conforme prescreve
o inciso II do §4º, do mencionado dispositivo5.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de maio de 2016,

em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A isonomia determinada pelo art.
7º  da  EC  41/03  deve  ser  observada  entre  os  servidores  inativos  e  os  servidores  em  atividade
beneficiados  pela  estabilidade  financeira,  e  não  entre  aqueles  e  os  atuais  ocupantes  do  cargo  em
comissão (RE 226.462, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 25/5/2001). 3.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (RE  565136  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  02/12/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-249
DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) 
4 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…];
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III  -  mínimo de cinco e máximo de oito  por cento sobre o valor  da  condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV -  mínimo de  três  e  máximo de  cinco  por cento  sobre  o valor  da condenação  ou do proveito
econômico  obtido  acima  de  20.000  (vinte  mil)  salários-mínimos  até  100.000 (cem mil)  salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

5 Art. 85. […]. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[…];
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;



conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


