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Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Gabinete do Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL nº 0000695-67.2017.815.0000
RELATOR       : Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : PBPrev – Paraíba Previdência
ADVOGADO   : Jovelino Carolino Delgado Neto, OAB/PB 17.281
APELADO       : Maria do Socorro Guimarães Lima
ADVOGADO    : Ênio Silva Nascimento, OAB/PB 11.946

PROCESSUAL  CIVIL   -  Reexame
Necessário  e  Apelação  Cível  –  “Ação
ordinária de revisão de aposentadoria com
pedido  de  liminar”  –  Servidora  pública
estadual  aposentada  –  Professora  –
Implantação da CEPES e GED – Sentença
procedente  –  Irresignação  – CEPES    –
Vantagem  de  natureza  “propter  laborem”
–  Vantagem  eventual  e  transitória,  não
incorporada à remuneração – Destinação
exclusiva  a  servidores  lotados
efetivamente  no  Poder  Executivo  –
Impossibilidade de incorporação –   GED –
Vantagem  já  incorporada  –  Reforma
parcial da sentença  – Provimento parcial.

–  As  vantagens  requeridas  somente  são
devida à época em que o servidor estiver
exercendo suas atribuições junto ao Poder
Executivo,  cessando  quando  do
afastamento  ou  da  aposentadoria  do
agente.

- Pacificou o entendimento esta Corte de
Justiça  de  que  as  gratificações  “propter

1



Reexame Necessário e Apelação Cível  nº 0000695-67.2017.815.0000

laborem” não se incorporam aos proventos
de aposentadoria. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de mandado de segurança acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Segunda  Câmara
Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  dar
provimento parcial  ao reexame necessário e a apelação da PBPREV, nos
termos do voto do relator, e da súmula de julgamento retro.

RELATÓRIO

Trata-se  de  reexame  necessário  e de
Apelação  Cível  interposta  pela  PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA,
objetivando reformar a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da  “ação
ordinária de revisão de aposentadoria com pedido de liminar”  movida por
Maria do Socorro Guimarães Lima em desfavor da ora apelante,  julgou
procedente  a  pretensão  deduzida  na  inicial,  determinando  a  inserção  do
valor das gratificações CEPES e GED no cálculo dos proventos da autora,
bem como a diferença paga a menor  até  o  limite  do período quinquenal
anterior à data do ajuizamento da ação e à data da implantação da citada
vantagem, devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio
por cento), além da condenação em verba honorária na ordem de 10% (dez
por cento) sobre o valor apurado, considerando o preceituado pelo §4º do art.
20 do CPC.

Na  petição  inicial,  alegou  a  autora,  em
síntese,  que  é  servidora  aposentada  com  proventos  integrais,  e  que  as
gratificações CEPES e GED não foram inseridas na base de cálculo dos
seus proventos. 

Inconformada com a decisão, a PBPREV
interpôs  apelação  (fls.  158/168).  Em  suas  razões  recursais,  a  PBPREV
sustentou  que   “já  procedeu  à  revisão  dos  proventos  da  requerente,
encontrando-se  a  mesma  recebendo  de  forma  devida  a  pleiteada
Gratificação de Estímulo à Docência”. No tocante à CEPES, defendeu que
somente  aqueles  que  trabalham  nos  chamados  “Centro  Paraibano  de
Educação Solidária” percebem tal gratificação, sendo uma verba de natureza
“propter laborem”. 

Devidamente  intimada,  a  apelada
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apresentou as contrarrazões às fls. 175/189.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção  (fls.
197/200).

É o relatório.

V O T O

O cerne da controvérsia posta nos autos
gravita em torno da possibilidade de ser implementado nos proventos da
autora  as  verbas  verbas  CEPES-  GRATIFICAÇÃO  EDUCACIONAL  e
GEDGRAT. ESTÍMULO DOCÊNCIA. 

O  Decreto  Estadual  nº  18.181/96  criou
atividades,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  a  serem
exercidas pelos professores da rede pública, no projeto denominado CEPES
-  Centro  Paraibano  de  Educação  Solidária.  O  art.  1º  do  Decreto  citado
dispõe: 

“Art.  1°.  Ficam criados,  a  título  de  experiência,  no
âmbito  da  Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  os
Centros Paraibanos de Educação Solidária - CEPES,
com  os  seguintes  objetivos  institucionais:  I  -
desenvolver  e  implantar  novos métodos operacionais
voltados para a recuperação da eficiência do sistema
estadual  de educação;  II  -  cooperar na elevação do
nível da qualidade de ensino; III - concorrer , para a
valorização  do  profissional  em  educação;  IV  -
promover  a  modernização  e  a  racionalização  do
planejamento  e  gestão  de  unidades  escolares;  V  -
propiciar  a  implantação  de  experiências  inovadoras
que visem à melhoria do desempenho das atividades
funcionais  nos  campos  administrativo  e  didático-
pedagógico”.

A verba em referência fora instituída pelo
art.  7º  do  Decreto  Estadual  nº  18.181/1996,  que  expressa  e  claramente
condiciona a percepção da declinada parcela remuneratória à permanência
no  efetivo  exercício  de  funções  junto  aos  Centros  de  Paraibanos  de
Educação  Solidária  –  CEPES,  atribuindo-lhe,  inclusive,  a  natureza  de
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gratificação de atividades especiais prevista no art. 67 da Lei Complementar
nº 58/2003. Eis o teor do dispositivo: 

“Art.  7°  -  O  integrante  do  grupo  Operacional
Magistério, enquanto permanecer no efetivo exercício
de suas funções no CEPES para o qual foi designado
fará: jus uma gratificação de atividades especiais na
forma dos artigos 197, XV e 213 da Lei Complementar
n° 39/85, em índice a ser fixado pelo Governador do
Estado mediante exposição de motivos do Secretário de
Educação e Cultura”. 

 Observa-se dos dispositivos mencionados
que a gratificação cuja implementação se pleiteia não tem o condão de ser
incorporada  aos  proventos  de  inatividade,  uma  vez  que  são  próprias  do
efetivo exercício das funções as quais se acha vinculada.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou expressamente sobre a referida parcela: 

 APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE
REVISÃO  DE  PROVENTOS.  PROFESSORA
ESTADUAL  APOSENTADA.  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO  TEMPORÁRIA  EDUCACIONAL.
CEPES E GRATIFICAÇÃO ESTÍMULO DOCÊNCIA.
GED.  PEDIDO  DE  IMPLANTAÇÃO  NOS
PROVENTOS.  IMPOSSIBILIDADE.  VERBA  COM
NATUREZA PROPTER LABOREM. POSIÇÃO DO STJ
E  STF.  PROVIMENTO  DOS  RECURSOS.
ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO.
MANDADO  DE SEGURANÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADE ESPE- CIAL. CEPES. INCORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  VANTAGEM  DE  NATUREZA
PROPTER  LABOREM.  REDUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ atesta
que  a  gratificação  especial  criada  por  Lei
complementar local,  concedida em virtude de serviço
prestado nos cepes, tem natureza propter laborem, não
podendo ser incorporada, e sua redução não viola os
princípios  da  isonomia  e  da  irredutibilidade  de
vencimentos.  2.  Recurso  ordinário  não  provido.  (rms
34.780/pb, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/10/2011, dje 17/10/2011). [em
destaque]. “(...) esta corte já firmou entendimento no
sentido de que a gratificação de estímulo à docência
não possui caráter genérico, motivo pelo qual não deve
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ser estendida a inativos e pensionistas”. (ai  853.473-
agr-agr-ed,  voto  do  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,
julgamento em 30-102012, segunda turma, dje de 27-
11-2012).” (TJPB. Ap-RN 2012986-70.2014.815.0000.
Primeira  Câmara  Especializada  Cível.  Rel.  Des.
Marcos  Coelho  de  Salles.  DJPB  21/07/2015).
(Destaquei). 

E: 

“RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.GRATIFICAÇÃO
DE  ATIVIDADE  ESPECIAL.  CEPES.  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  39/85.
INCORPORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VANTAGEM
DE  NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  1.  A
gratificação  especial  criada  sob  a  égide  da  Lei
Complementar  Estadual  n.º  39/85,  concedida  em
virtude de serviço prestado nos Centros Paraibanos de
Educação Solidária (CEPES), por ter natureza propter
laborem e ser devida aos professores apenas enquanto
estiverem  atuando  nas  atividades  especiais
estabelecidas  no  âmbito  dos  CEPES,  não  pode  ser
incorporada aos proventos  da impetrante.  2.  Recurso
ordinário  improvido”  (STJ.  RMS  21.670/PB.  Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma.
DJe 29/03/2010)”. Grifei. 

Ainda:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.219.585  -  MG
(2009/0154888-9)RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHOAGRAVANTE : INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL  DE
GOVERNADORVALADARES  -  IPREMADVOGADO  :
GERALDO JUNIOR DE ASSIS SANTANA E OUTRO
(S)AGRAVADO  :  JOSÉ  CORREIA
BARBOSAADVOGADO  :  MARIA  JOSÉ  MAGESTE
VIEIRA E SILVAINTERES.  :  SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DECISÃO1. Agrava-se
de decisão que negou seguimento a Recurso Especial
fundado na alínea a do art. 105, III da Carta Magna,
no  qual  o  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL  DE  GOVERNADOR  VALADARES  –
IPREM alega ofensa ao art. 1o. da Lei 10.887/04.2. O
aresto  recorrido  está  assim  ementado:AÇÃO  DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL  -CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA -
BASE DE CÁLCULO -  INCIDÊNCIA SOBREHORAS
EXTRAS -  JUROS  -  DATA INICIAL.  -  À  míngua  de
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previsão  legal  expressa,  as  gratificações  propter
laborem não se incorporam à remuneração para fins de
benefícios  previdenciários.  -  Descabe a incidência de
contribuição previdenciária sobre horas extras, por se
tratar  de  verba  de  natureza  indenizatória,  recebida
quando  o  trabalho  é  desempenhado  em  condições
especiais,  diante  da  ausência  de  previsão  legal  que
autorize sua incorporação aos proventos. (…) (1219585
, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Data  de  Publicação:  DJe  17/08/2010,  undefined)”
(Grifei) 

Como  a  Gratificação  Educacional  –
CEPES é considerada verba de natureza propter laborem, indevido é o seu
recebimento após o ingresso na inatividade. 

Em relação à Gratificação de Estímulo à
Docência,  a  referida  parcela  já  foi  incluída  em  seus  proventos  de
aposentadoria, como bem afirma a autarquia previdenciária. Veja-se:

“Cumpre  ressaltar,  porém,  que  os  proventos  de
aposentadoria da requerente já foram reajustados ex
officio  por  esta  autarquia,  em consonância  com os
ditames da Lei nº 10.460/15, conforme se depreende
por meio da cópia do parecer jurídico de nº 881-15
da  PBPREV (em  anexo),  que  deferiu  a  revisão  de
proventos”.

 Na  hipótese,  tendo  em  vista  a  nova
solução  dada  à  demanda, e  em  face  da  ocorrência  de  sucumbência
recíproca, conforme o art. 86 do NCPC (art. 21 do CPC/73), deve o autor
arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ressalvado-se,
entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, NCPC (art. 12 da Lei 1.060/50). Isenta
a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais  (art. 29 da Lei
Estadual  nº  5.672/1992).  De  igual  modo,  honorários  advocatícios  na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, que,
considerando o baixo valor  da condenação (§ 8º do art.  85),  fixo em  R$
1.000,00 (mil reais), ressalvando-se, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL  ao reexame necessário  e  à  apelação interposta pela  PBPREV,
para excluir da condenação o pagamento da gratificação CEPES no cálculo
dos proventos da autora. 
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior
e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

 

Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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