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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  PROFESSORA
MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES
ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO DE QUE LECIONAVA
PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  NO  PERÍODO
COMPREENDIDO  ENTRE  JANEIRO  E  MAIO  DE
2014. IRRESIGNAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO
ENQUANTO  PERDURAR  A  SITUAÇÃO  PREVISTA
NA  LEI  COMPLEMENTAR  N.º  36/2008.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Art. 79. Farão jus a uma Gratificação de Atividades
Especiais – GAE, de até 15% (quinze por cento) do
vencimento  básico  do  professor,  os  professores  que
trabalhem  em  Escolas  para  alunos  portadores  de
necessidades  especiais  e  possuam  cursos  com
habilitação  na  área  objeto  ou  cursos  de  formação
continuada para esse fim.
Parágrafo  único.  A gratificação de que trata  o caput
deste  artigo,  somente  será  concedida  durante  o
período em que o professor estiver no pleno exercício
de sala de aula.
Art. 80. Os professores que comprovadamente tiverem
em suas turmas regulares, pelo menos 03 (três) alunos
portadores  de  necessidades  especiais,  perceberão
uma  Gratificação  de  Atividades  Especiais
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento
básico do professor, por aluno matriculado na turma.
§1.º A GAE será concedida pelo período de 01 (um)
ano, podendo ser renovada, após parecer favorável da
Gerência  do  Ensino  Fundamental  e/ou  Educação
Infantil.
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- Na hipótese, a autora comprovou lecionar para alunos com
necessidades  especiais,  entre  janeiro  a  maio  de  2014,
devendo  a  edilidade  pagar  a  Gratificação  de  Atividades
Especiais  referente  a  esse  período,  bem  como  enquanto
perdurar as condições para receber  tal benefício.
 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Campina Grande

contra sentença (fls. 91/94) que julgou procedente a “Ação de Obrigação de Fazer c/c

Ordinária  de Cobrança de Gratificação de Atividades Especiais  –  GAE”,  proposta  por

Ivete Maria de Lima.

O Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que

a edilidade implante no contracheque da autora a gratificação de atividades especiais

prevista no artigo 80, da Lei Complementar n.º 036/2008, no percentual de 15% (quinze

por cento). Condenou, ainda, ao pagamento retroativo da referida gratificação de janeiro a

maio de 2014.

Nas  razões  recursais,  a  apelante  alega,  em  síntese,  que  a  concessão

genérica  da  gratificação  de  atividades  especiais  “encontra-se  em dissonância  com o

disposto nos §§ 1.º e 2.º do art.  80 da LC n.º 036/2008”. Nesse contexto, aduz que a

autora poderá ficar irrestritamente acobertada pela sentença, no sentido de receber a

GAE  mesmo  nos  períodos  subsequentes  em  que  não  restarem  comprovados  o

atendimento aos requisitos legais. Ao final, requer o provimento do apelo com a reforma

da sentença.

Contrarrazões ofertadas às fls. 118/129, pela manutenção da sentença.

Des. José Ricardo Porto
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Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer  pelo

desprovimento do apelo (fls. 137/139).

É o breve relatório.  

VOTO

A questão versa sobre implantação da Gratificação de Atividades Especiais

(GAE), prevista na Lei Complementar n.º 036, de 08 de abril de 2008, do Município de

Campina Grande, bem como à cobrança de verbas pretéritas.

Essa  lei,  que  dispõe  sobre  o  estatuto  e  o  plano  de  cargos,  carreira  e

remuneração do magistério público municipal de Campina Grande, prevê, em seus artigos

79 a 81, in verbis:

 

Art. 79. Farão jus a uma Gratificação de Atividades Especiais –
GAE,  de até 15% (quinze  por cento) do vencimento  básico do
professor, os professores que trabalhem em Escolas para alunos
portadores  de  necessidades  especiais  e  possuam  cursos  com
habilitação na área objeto ou cursos de formação continuada para
esse fim.
Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput deste artigo,
somente será concedida durante o período em que o professor
estiver no pleno exercício de sala de aula.
Art. 80. Os professores que comprovadamente tiverem em suas
turmas  regulares,  pelo  menos  03  (três)  alunos  portadores  de
necessidades  especiais,  perceberão  uma  Gratificação  de
Atividades Especiais  correspondente a 5% (cinco por cento) do
vencimento básico do professor, por aluno matriculado na turma.
§1.º A GAE será concedida pelo período de 01 (um) ano, podendo
ser  renovada,  após  parecer  favorável  da  Gerência  do  Ensino
Fundamental e/ou Educação Infantil.
§2.º  Perderão  a  GAE,  a  qualquer  época,  os  professores  que
deixarem de atuar em escolas para portadores de necessidades
especiais  ou  deixarem  de  ter  em  suas  turmas  regulares  pelo
menos 03 (três) alunos portadores de necessidades especiais.
Art. 81. A concessão de Gratificação de Atividades dar-se-á por
ato do titular da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

Des. José Ricardo Porto
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Pois bem, no caso dos autos, a promovente comprovou que ministrou aulas

para o município apelante e que, na sua turma, no ano letivo de 2014, havia cinco alunos

portadores  de  necessidades  especiais  (deficiência  auditiva),  fazendo  jus,  portanto,  à

verba invocada.

Ante a declaração de fls. 95/106, de que, após o ingresso do feito, veio a

receber a GAE no período de junho de 2014 a janeiro de 2015, correta a sentença ao

julgar procedente em parte a demanda,  para condenar o Município ao pagamento da

GAE, de janeiro a maio de 2014.

Com  relação  à  implantação  da  gratificação  no  contracheque  da

apelada, ressalte-se que “só vigorará enquanto persistir a situação descrita no art. 80 da

Lei  Complementar  n.º  036/2008,  ou  dita  de  outra  maneira,  enquanto  a  professora

recorrida comprovar que possui em suas turmas pelo menos 03 (três) alunos portadores

de necessidades especiais”, conforme bem ponderou a Procuradoria de Justiça, em seu

parecer, às fls. 139.

Nosso Tribunal já decidiu esse tema. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRE-
LIMIANAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUI-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PRO-
CESSO. REJEIÇÃO.
- Não prospera a preliminar fundamentada na alegação de que foi
indicado para o polo passivo órgão (Prefeitura) incapaz de repre-
sentar a edilidade em juízo, se resta patente, da leitura da inicial,
que,  na  realidade,  a  ação  foi  ajuizada  contra  o  próprio
município/apelante, pessoa jurídica que integrou a lide, apresenta-
do a contestação e o recurso apelatório sob exame.
MÉRITO. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRAN-
DE.  CONDENAÇÃO  DA  EDILIDADE  AO  PAGAMENTO  DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – GAE NO PERÍ-
ODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO DE
2013 E MAIO DE 2014. AUTORA QUE, EM TAL INTERREGNO,
MINISTROU AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ES-
PECIAIS, PRENCHENDO REQUISITO PARA O RECEBIMENTO
DA GRATIFICAÇÃO POSTULADA. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE QUE SERIA NECESSÁRIO O REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO DO SERVIDOR PARA A QUITAÇÃO DO BENEFÍCIO.

Des. José Ricardo Porto
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EXIGÊNCIA NÃO CONTEMPLADA EM LEI. NECESSIDADE DE
ADIMPLEMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  CODNENAÇÃO.  DES-
PROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovado que a autora, professora do município/pro-
movido, ministra aula a alunos com necessidades especiais e, ha-
vendo previsão em legislação local, de pagamento de Gratificação
de  Atividades  Especiais,  aos  professores  que  laboram  nessas
condições, deve a edilidade ser compelida a pagar a verba no pe-
ríodo em que esteve inadimplente (novembro de 2013 a maio de
2014), não vingando a tese de que, para a aludida quitação,
a autora teria que ter protocolado requerimento administrativo, se
inexistente  tal  exigência  na  norma de regência.  (TJPB,  AC n.º
00139531920148150011,  1.ª  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.:
Desa. Maria de Fátima Moraes B. Cavalcanti, J. em 20/10/2015)

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume

a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J07/J04
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