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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019318-93.2010.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Maria Aparecida de Andrade Lima.
Advogado : Maria de Lourdes Silva Nascimento (OAB/PB 6064).
Apelada : IASS – Instituto de Assistência à Saúde do Servidor.
Advogado : Adail Byron Pimentel (OAB/PB 3722 ).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RESTABELECIMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADES ESPECIAIS. ART. 57, VII, DA
LC 58/2003. NATUREZA PROPTER LABOREM.
VERBA  DEVIDA  AOS  SERVIDORES  QUE
EFETIVAMENTE  ESTEJAM  NO
DESEMPENHO DA FUNÇÃO DO CARGO EM
RELAÇÃO  AO  QUAL  INSTITUÍDO  O
INCENTIVO  DE  DESEMPENHO.
INEXISTÊNCIA DE  DIREITO ADQUIRIDO  À
INCORPORAÇÃO  DA  VANTAGEM.
DESPROVIMENTO. 

- Tratando-se de verba de caráter propter laborem, os
benefícios  de  tal  natureza  apenas  são  devidos  a
servidores que se encontram em atividade. 

- Os valores percebidos sob a rubrica do art. 57 da
Lei  Complementar  nº  58/2003,  não  possuem
habitualidade  e  caráter  remuneratório,  porquanto
decorrem de  atividades  e  circunstâncias  especiais  e
temporárias,  não  devendo,  portanto,  serem
incorporadas.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida de
Andrade Lima contra sentença (fls. 107/108) proferida pelo Juízo da 3ª Vara
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da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da “Ação
Ordinária de Restabelecimento de Gratificação c/c Cobrança das Parcelas em
Atraso”  ajuizada em face do  IASS – Instituto de Assistência à Saúde do
Sevidor, julgou improcedente o pleito autoral.

Na  peça  de  ingresso,  a  autora  relata  ser  servidora  pública,
exercer suas funções no órgão réu desde 1978, ocupando o cargo de dentista.
Aduz que em 1995 passou a perceber gratificação de atividades especiais, no
valor de R$ 180,00, a qual foi majorada para R$ 300,00 em 1998, e para R$
900,00, em 2007. Contudo, com a mudança de governo, referida gratificação
foi reduzida para R$ 500,00 e suprimida em abril de 2009.

Ressalta  que  após  perceber  a  GAE  por  mais  de  14  anos
consecutivos, faz jus a sua incorporação, pelo que pleiteia o pagamento das
parcelas em atraso, e a implantação em seu contra-cheque da respectiva verba.

Contestação  apresentada  (fls.  83/87),  esclarece  o  promovido
que  a  GAE foi  cancelada  em março de  2009,  tendo em vista  a  servidora
encontrar-se a disposição de outro órgão, descaracterizando o pagamento da
referida gratificação.  Ressalta que o exercício de função gratificada não se
incorpora  ao  salário,  tendo  em  vista  sua  natureza  de  livre  nomeação  e
exoneração. Pugna, assim, pela improcedência da ação.

Réplica Impugnatória (fls. 101/102).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência,  cuja  ementa
assim restou redigida:

“A  gratificação  de  atividades especiais  (GAE)
prevista no art. 57, VII, da LC estadual nº: 58/2003,
trata-se  de  um  benefício  transitório,  concedido
durante  o  período  em  que  o  servidor  exerce
atividades  especiais  ,  de  forma  que  não  possui  o
devido caráter remuneratório e habitual, não sendo,
por tal motivo, incorporável ao vencimento”

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
114/119), repetindo os termos da inicial, arguindo possuir direito adquirido  à
incorporação da GAE e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença, julgando-se procedente o seu pedido para incorporar a gratificação
objeto da demanda em seus rendimentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 122v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 126).

É o relatório.
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VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como  relatado,  a  presente  demanda  tem  por  objetivo  a
incorporação da vantagem intitulada de “GAE – Gratificação do art. 57, VII,
LC 58/2003”, sob o argumento, em suma, de ter percebido referida verba por
mais de 14 anos, tratando-se, assim, de direito adquirido da autora. Sem razão,
contudo, a recorrente.

Pois bem. Como é cediço, a Lei Complementar nº 53/2008, que
trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba,
dispõe,  em  seu  art.  57,  acerca  das  gratificações  e  dos  adicionais  de
representação, os quais, ressalte-se, não possuem caráter remuneratório nem
habitual,  porquanto  decorrem  de  atividades  e  circunstâncias  especiais  e
temporárias,  conforme  se  pode  verificar,  diga-se,  com  claridade,  do
dispositivo, abaixo transcrito:

“art.  57.  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas  nesta  Lei  e  das  estabelecidas  em  lei
específica, poderão ser deferidos aos servidores:
(…)
VII – Gratificação de atividades especiais”.

Por  conseguinte,  elucida  o  art.  67  da  mesma  Lei  que  “a
gratificação  de  atividades  especiais poderá  ser  concedida  a  servidor  ou
grupo de servidores, pelo desempenho de atividades especiais ou excedentes
às atribuições  dos  respectivos  cargos ou pela participação em comissões,
grupos ou equipes de trabalho constituídas através de ato do Governador do
Estado”. (grifo nosso)

Neste  contexto,  indubitável  que  tais  parcelas  e  acréscimos
possuem caráter  propter laborem, uma vez  que resultam do desempenho de
atividades especiais, estranhas às atribuições normais do cargo, não podendo,
pois,  a  gratificação  que  se  pleiteia  ser  incorporada  aos  rendimentos  do
servidor, uma vez que,  frise-se, são próprias do efetivo exercício das funções
as quais se acha vinculada. 

Assim,  não  se  encontrando  mais  a  servidora  exercendo  as
atividades tidas como especiais, não mais faz jus à percepção da GAE, sendo
este, inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

REVISÃO DE APOSENTADORIA.  CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO  COM  PROVENTOS
INTEGRAIS.  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO  POR
ATIVIDADE  ESPECIAL.  LC  ESTADUAL  N.º
58/2003,  ART.  57,  VII.  PARCELA  DE
PRODUTIVIDADE.  NATUREZA.  PROPTER
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LABOREM.  INCORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. As
gratificações  de  serviço  possuem  natureza  propter
laborem e são concedidas razão da excepcionalidade
das condições  de realização do trabalho,  de modo
que somente são percebidas pelo servidor enquanto
perdurarem  as  condições  que  ensejaram  a  sua
instituição, não se incorporando à base de cálculo
do benefício de aposentadoria. 2. O servidor público
não tem direito  à incorporação,  nos  proventos,  da
Gratificação por Atividade Especial - GAE, ante sua
natureza  propter  laborem,  apenas  concedida  pelo
desempenho  de  determinada  atividade,  e  após  a
valoração  por  órgão  específico.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00034467720138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-11-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA. PLEIO DE INCORPORAÇÃO
DA GAE  -  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES
ESPECIAIS  AOS  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  VERBA  DE  NATUREZA
PROPTER  LABOREM.  INVIABIALIDADE  DO
PLEITO  EXORDIAL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO
NEGADO  AO  RECURSO.  Nos  termos  da
jurisprudência  desta  Corte,  "a  gratificação  de
atividade especial prevista no art. 57, inciso VII, da
LC  estadual  n°  58/2003  possui  natureza  de  verba
propter  laborem,  por  remunerar  o  servidor  em
decorrência  de  circunstâncias  especiais,  não
ensejando  a  sua  extensão  aos  inativos"1.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00175114820118152001, - Não possui -, Relator DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES  BEZERRA CAVALCANTI  ,  j.  em  12-09-
2016) 

Ementa sem formatação
APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO
DE  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES
ESPECIAIS  -  GAE.  IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER  PROPTER  LABOREM  DA
VANTAGEM.  DECISÕES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
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IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA. -
A gratificação de atividade especial prevista no art.
57,  inciso  VII,  da  LC  estadual  n°  58/2003  possui
natureza de verba propter laborem, por remunerar o
servidor em decorrência de circunstâncias especiais,
não  ensejando  a  sua  extensão  aos  inativos.  -  "A
gratificação de atividade especial prevista no art. 57,
inciso  VII,  da  LC  estadual  nº  58/2003  possui
natureza de verba propter laborem, por remunerar o
servidor em decorrência de circunstâncias especiais,
não ensejando a sua extensão aos inativos." (TJPB;
APL  0049528-40.2011.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 28/04/2016; Pág. 15.) - "2. A
decisão agravada encontra-se em consonância com o
entendimento consolidado por esta Corte, no sentido
de  que  a  gratificação  pleiteada  (gratificação  de
representação  especial)  possui  natureza  propter
laborem,  paga  em  caráter  precário,  destituída  de
linearidade e  generalidade,  não passível,  portanto,
de  incorporação  aos  proventos  do
agravante.Precedentes.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012873020148152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em
21-06-2016) 

Ora, se o legislador, imbuído da intenção de incentivar a efetiva
produtividade de  seu funcionário público,  estabelece  uma gratificação para
aqueles servidores que permaneçam no exercício da função especial, revela-se
incompatível com a própria mens legis interpretar que, pela mera situação Do
transcurso  do  tempo  ou contributividade  incidente  sobre  a  vantagem,  seja
agraciado com a incorporação do incentivo.

Portanto, sendo a gratificação por atividade especial do art. 57,
VII,  da  Lei  Complementar  nº  58/2003  de  natureza  indenizatória  e  caráter
propter laborem, deve ser afastada sua incorporação,  não havendo, pois, que
se falar em reforma da decisão de primeiro grau.

Por tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo-se na íntegra a sentença de improcedência proferida pelo juízo  a
quo.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
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Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. 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, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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