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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
ENTE  MUNICIPAL.  SERVIÇO  PÚBLICO.  CARGO
COMISSIONADO.  EXERCÍCIO  POR  SERVIDOR
NÃO  OCUPANTE  DO  QUADRO  EFETIVO.
GRATIFICAÇÃO  DE  PRODUÇÃO  E
PRODUTIVIDADE.  CABIMENTO.  PREVISÃO
EXPRESSA NO ART. 6º, DO DECRETO MUNICIPAL
Nº  3.274/2007. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-  Nos  moldes  do  art.  6º,  do  Decreto  Municipal  nº
3.274/2007, o  servidor não efetivo, em exercício em
cargo de provimento em comissão,  poderá perceber
gratificação de produção e produtividade.

 Apelação Cível nº 0027523-09.2013.815.0011                                                                                                                                                              1                



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Flávio Borges da Costa ajuizou a presente  Ação de
Cobrança, em face do Município de Campina Grande, alegando ter sido admitido
para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Fiscalização junto à
Secretaria  de  Finanças  do  Município  de  Campina  Grande,  conforme  portaria  de
nomeação, constante à fl. 11, porquanto faz jus ao percebimento do valor de 100%
(cem por cento) do máximo da gratificação de produção e produtividade paga ao
Fiscal de Tributos, nos moldes do art. 6º, do Decreto Municipal nº 3.274/2007.

Às  fls.  349/352,  o  Juiz  a  quo  julgou,  parcialmente,
procedente a pretensão exordial, 349/352, consignando os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios de direito aplicáveis à espécie, nos termos
do artigo 269, I do CPC c/c os arts. 5º e 6º do Decreto
Municipal nº 3.274/2009,  JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE  O  PEDIDO para  condenar  o
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA GRANDE,  a  pagar  a
FLÁVIO  BORGES  DA  COSTA  as  diferenças
referentes às gratificações pagas a menor, durante o
período de abril  de 2009 a dezembro de 2012, bem
como dos 13º salários dos anos de 2009, 2010, 2011 e
2012, a ser apuradas em liquidação de sentença, com
juros  de  mora  incidindo  a  partir  do  trânsito  em
julgado  da  sentença,  com base  na  taxa  aplicável  à
caderneta  de  poupança,  e  a  correção  monetária
aplicada a cada pagamento feito a menor, observado
a Taxa Selic até o advento da Lei Federal nº 11.960/09,
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a partir de quando deverá incidir o índice aplicável à
caderneta de poupança.
Condeno  ainda  o  promovido  no  pagamento  das
despesas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação (art. 20, § 3º, CPC).

Inconformado,  o  ente  municipal interpôs
APELAÇÃO, fls. 355/370, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de recebimento da
gratificação  por  produção  e  produtividade  pelo  autor,  sob  a  alegação  de  que  o
mesmo  não  pertence  ao  quadro  dos  servidores  efetivos  da  municipalidade  e  a
referida  gratificação  é  devida  somente  aos  servidores  efetivos  que desempenham
atividade de fiscalização.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado, defendendo a
existência de distinção entre função gratificada e cargo em comissão, nos termos da
Súmula Vinculante nº  13 do Supremo Tribunal  Federal,  motivo pelo qual  não há
impedimento  para  o  percebimento  da  gratificação  de  produção  e  produtividade,
conforme as disposições do art. 6º do Decreto Municipal nº 3.274/2007.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O cerne  da  questão  se  resume  em  verificar  a
possibilidade  de  percepção  de  gratificação  por  produção  e  produtividade  por
ocupante de cargo comissionado que não pertença ao quadro de servidores efetivos
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do Município de Campina Grande.

De início, para melhor elucidar a controvérsia posta
aos autos,  convém esclarecer que a Constituição Federal  em seu art.  37,  inciso II,
dispõe  acerca  do  permissivo  legal  para  nomeação  em  cargo  de  provimento  em
comissão,  sem  necessidade  de  prévia  aprovação  em  concurso  público,  não
necessitando,  pois,  o  indivíduo  pertencer  ao  quadro  efetivo  de  servidores  da
Administração Pública.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Município
de Campina Grande, por meio da Lei Municipal nº 2.378/92, estabeleceu em seu art.
9º, inciso II, a nomeação em comissão, para cargo de confiança, de livre exoneração. 

Ademais,  o art.  2º,  do mesmo comando normativo,
conceitua servidor como sendo a pessoa legalmente investida em cargo público da
Administração direta, autárquica ou fundacional do município; e o art. 63 dispõe que
a  gratificação  por  produção  e  produtividade  será  deferida  aos  “servidores”,  sem
fazer qualquer tipo de distinção entre servidor do quadro efetivo ou comissionado
puro.

Avançando  na  análise  dos  dispositivos  legais
necessários  ao  deslinde  do  tema,  o  art.  69,  da  Lei  nº  2.378/92,  vaticina  que  a
gratificação postulada consiste na retribuição mensal pelo desempenho de atividade
de fiscalização; e o art. 70, por sua vez, aduz que a sua concessão será regulamentada
por decreto do Prefeito Municipal.

Diante  desse  panorama,  foi  publicado  o  Decreto
Municipal  nº  3.274/2007,  regulamentando  a  gratificação  de  produção  e
produtividade, da seguinte forma:

Art. 1º – A gratificação de produção e produtividade
será concedida aos fiscais de tributos e servidores da
Secretaria  de  Finanças,  mediante  atribuição  de
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pontos vinculado ao fato produtivo do servidor nos
seguintes casos:
(...)
Art.  6º.  O diretor de arrecadação tributária,  diretor
de  fiscalização  e  diretor  financeiros  farão  jus  ao
recebimento  da  gratificação  de  produção  e
produtividade, calculado na base de 100% (cem por
cento) do máximo de pontos permitido para o fiscal
de tributos.

Nessa seara, percebe-se que o autor ocupava o cargo
de  provimento  em  comissão  de  Diretor  da  Diretoria  de  Fiscalização,  lotado  na
Secretaria  de  Finanças,  conforme  se  observa  da  Portaria  de  nomeação,  fl.  11,
preenchendo, assim, os requisitos legais para percepção da gratificação por produção
e produtividade,  nos  moldes  do art.  6º,  do  Decreto  Municipal  nº 3.274/2007,  não
havendo,  assim, óbice ao recebimento do benefício,  por não pertencer  ao quadro
efetivo da Municipalidade, haja vista que era considerado servidor público, para os
fins almejados, aliado ao fato da possibilidade do autor de exercer cargo em comissão
de direção, chefia e assessoramento na edilidade.

Por  oportuno,  transcrevo  julgado  que  trata  da
possibilidade  de  servidor  não  efetivo,  ocupante  de  cargo  em  comissão,  perceber
gratificação de produtividade:

REMESSA  NECESSÁRIA.  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  CARGO  EM  COMISSÃO
OCUPADO POR SERVIDORA NÃO OCUPANTE
DE  CARGO  EFETIVO.  GESTANTE.
EXONERAÇÃO.  ESTABILIDADE  PROVISÓRIA.
PRECEDENTES.  VENCIMENTOS.
GRATIFICAÇÃO  DE  PRODUTIVIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.  1.  -  Precedentes  do  excelso
Supremo  Tribunal  Federal  orientam  que  ¿As
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servidoras  públicas,  em  estado  gestacional,  ainda
que detentoras  apenas  de  cargo  em comissão,  têm
direto  à  licença-maternidade  e  à  estabilidade
provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c⁄c o
art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso
II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-
2012  PUBLIC  26-04-2012)  e  que  As  servidoras
públicas  e  empregadas  gestantes,  inclusive  as
contratadas a título precário, independentemente do
regime  jurídico  de  trabalho,  têm  direito  à  licença-
maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade
provisória desde a confirmação da gravidez até cinco
meses  após  o  parto  (AI  804574  AgR,  Relator  Min.
Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em 30-08-2011,
DJe-178  DIVULG  15-09-2011  PUBLIC  16-09-2011
EMENT VOL-02588-03  PP-00317 RT v.  100,  n.  913,
2011,  p.  491-494).  2.  -  Caso  em  que  a  autora  foi
nomeada no ano de 2009 para o cargo comissionado
de Gerente de Vigilância Sanitária, padrão CC-3, da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Vila  Velha,  e
exonerada em 02-01-2013, com efeitos a partir de 01-
01-2013, embora ela tenha em 18-12-12 comunicado
ao  réu  a  sua  condição  de  gestante,  apresentando
documentos  comprobatórios  do  seu  estado
gravídico. Exoneração irregular reconhecida. Direito
à  percepção  dos  valores  que  seriam  devidos  se  a
servidora mantivesse o vínculo durante o período de
estabilidade decorrente do seu estado gravídico. 3. -
Admitir-se  que  dos  vencimentos  da  servidora
gestante  sejam  decotados  os  valores  de  eventuais
vantagens  do  cargo,  como  as  relativas  às
gratificações,  importaria  possível  desestímulo  à
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mulher  que  pretende  engravidar,  com  ululante
subversão do sistema constitucional de proteção da
maternidade,  direito  social  assegurado  pela
Constituição  Federal  (art.  6º).  Afigura-se  como
incabível  o  decote  da  indenização  estabelecida  na
respeitável  sentença  recorrida  do  valor  relativo  à
gratificação  de  produtividade  fiscal.  4.  -  A  verba
honorária sucumbencial  estabelecida em R$3.000,00
(três mil reais) foi fixada em conformidade com os
critérios legais,  não merecendo nenhuma alteração,
sendo a  ação proposta  em 25-03-2013 e  o  trabalho
dos  causídicos  condizente  com  a  pretensão
deduzida,  não  se  podendo  olvidar  ainda  que  os
honorários  advocatícios  devem  se  revelar
compatíveis  com  a  dignidade  do  exercício  da
profissão  advocatícia.  5.  -  Recurso  desprovido.
Sentença  mantida.  (TJ-ES  -  APL:
00108704920138080035,  Relator:  DAIR  JOSÉ
BREGUNCE  DE  OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:
09/05/2017,  TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 26/05/2017) – negritei.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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