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Apelação Cível nº 0010462-09.2011.815.0011.
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz
Apelante: Jacir Cordeiro de Souza.
Advogado: Antônio José Ramos Xavier.
Apelado: Município de Campina Grande, representado por sua 
Procuradora, Erika Gomes da Nóbrega Fragoso.

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA.  SERVIDOR.  COBRANÇA. 
GRATIFICAÇÃO.  CONGELAMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
DECESSO  REMUNERATÓRIO.  IMUNIDADE  AS 
ALTERAÇÕES  AO  REGIME  JURÍDICO. 
IMPOSSIBILIDADE.  MATÉRIA  PACÍFICA  NOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  NO  E.  TJ/PB. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  “CAPUT”,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 

-  O  entendimento  firmado  pela  jurisprudência  dos 
tribunais  superiores  é  no  sentido  de  que  o  servidor 
público  não  está  imune  a  eventuais  e  posteriores 
mudanças de regime jurídico.

- A nova sistemática de cálculo relativo ao pagamento  
da gratificação CC-3,  que fora  congelada,  manteve o  
valor nominal das vantagens incorporadas pelo servidor,  
de modo que não há que se falar em descongelamento  
da verba que antes era paga em percentual atrelado ao 
valor do vencimento básico.
-  Embora a parte  autora aduza que a nova forma de 
cálculo da gratificação em comento, que foi congelada, 
viole direito adquirido do servidor, tal ajuste não ocorreu 
decesso remuneratório.

-  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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VISTOS, etc.

Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por Jacir Cordeiro de 
Souza em face de ato considerado como ilegal do Município de Campina 
Grande.

Alega,  em  síntese,  que  é  servidora  pública  municipal, 
admitida  nos  quadros  da  edilidade  em  17/08/1983,  mediante  prévia 
aprovação em concurso público, ocupante o cargo de Professora, lotada na 
Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  tendo  sofrido  redução  em  sua 
remuneração no ano de 2001. Ao final, pede pela procedência do pedido 
para receber sua remuneração de forma integral e o efetivo pagamento no 
que tange às diferenças dos valores recebidos a menor e a majoração da 
gratificação  CC-3,  devendo  ser  paga  no  valor  de  R$  1.311,48  (um mil 
trezentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

Juntou procuração e documentos às fls. 10/34.

Contestação  apresentada  pelo  Município  de  Campina 
Grande às fls. 38/52, alegando a legalidade do novo cálculo do vencimento 
da autora, e que inexistiu redução nos valores pecuniários percebidos pela 
promovente.

Impugnação à contestação às fls. 69/76.

O  Magistrado  “a  quo”  proferiu  sentença  às  fls.  148/155, 
julgando improcedente o pedido da autora, nos seguintes termos finais, in 
verbis:  “Ante  o  exposto,  do  mais  que dos  autos  consta  e  princípios  de  
direito aplicáveis à espécie, nos temos do artigo 19 e seus parágrafos do  
ADCT, artigo 37, caput, inciso II, e 41 da Constituição Federal, c.c arts. 2º,  
10 e 76, § 2º da Lei Municipal Nº 2.378/92, JULGOU IMPROCEDENTE a  
ação,  com  apreciação  do  mérito,  nos  termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,  
proposta  por  JACIR CORDEIRO DE SOUZA,  em face  do  Município  de  
Campina Grande.”.

Inconformada, a promovente interpôs o presente apelo (fls. 
158/163), pleiteando a reforma da decisão a quo, sob o fundamento de que 
as vantagens pessoais, uma vez incorporadas pelo servidor, integram seu 
patrimônio jurídico, não podendo ser suprimidas por posterior legislação.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de fl.170.

Nesta  instância,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  emitiu 
parecer às fls. 175/178, opinando pelo desprovimento do recurso, para que 
seja mantida em todos os seus termos a sentença vergastada.

É o relatório.

DECIDO.
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Vislumbro  que  o  presente  caso  comporta  análise 
monocrática, consoante autoriza o art. 557,  caput1, do CPC, porquanto a 
decisão  vergastada  fora  prolatada  de  acordo  com  a  jurisprudência 
dominante  nesta  Corte  e  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  conforme 
veremos. 

Busca  a  recorrente  a  majoração  de  sua  remuneração, 
utilizando como fundamento  a alegação de  que as vantagens  pessoais, 
uma vez incorporadas pelo servidor, integram seu patrimônio jurídico, não 
podendo ser suprimidas por posterior legislação.

O  entendimento  firmado  pela  jurisprudência  dos  tribunais 
superiores  é  no  sentido  de  que  o  servidor  público  não  está  imune  a 
eventuais e posteriores mudanças de regime jurídico. Segundo o Supremo 
Tribunal Federal, o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, mas 
apenas à irredutibilidade de vencimentos em termos absolutos e nominais 
(MS nº.  22.094/DF,  DJ 25/2/2005).  Em outras  palavras,  a Administração 
pode, a qualquer tempo, modificar a estrutura das carreiras que compõem 
seu  quadro,  alterando,  inclusive,  os  cargos,  níveis  e  graus  do  servidor 
público.

Sobre o tema, esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Em tempos,  pretendeu-se que o vínculo  jurídico  
entre o Estado e o funcionário fosse de natureza  
contratual.  De início, entendido como contrato de  
direito  público,  afinal,  prevaleceu o entendimento  
correto,  que  nega caráter  contratual  à  relação  e 
afirma-lhe natureza institucional.

Isto significa que o funcionário se encontra debaixo  
de  uma  situação  legal,  estatutária,  que  não  é  
produzida mediante um acordo de vontades, mas  
imposta  unilateralmente  pelo  Estado  e,  por  isso 
mesmo,  suscetível  de  ser,  a  qualquer  tempo,  
alterada por ele sem que o funcionário possa se 
opor  à mudança das condições de prestação de  
serviço,  de  sistema  de  retribuição,  de  direitos  e  
vantagens,  de  deveres  e  limitações,  em  uma 
palavra de regime jurídico." (Regime Constitucional  
dos Servidores da Administração Direta e Indireta,  
2.ª ed, RT, p. 19)

Assim, embora a parte autora aduza que a  nova forma de 
cálculo  da  gratificação  em  comento,  que  foi  congelada,  viole  direito 
adquirido do servidor, tal ajuste não ocorreu decesso remuneratório.

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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Sobre  o  tema,  transcrevo  precedentes  do  STF  e  STJ,  in 
verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  
SERVIDOR  PÚBLICO.  INSTITUIÇÃO  DA 
REMUNERAÇÃO  NA  FORMA  DE  SUBSÍDIO.  
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A  
FORMA  DE  CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO.  
INEXISTÊNCIA.  PRESERVAÇÃO  DO  VALOR 
NOMINAL.  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE 
VENCIMENTOS.  REPERCUSSÃO  GERAL 
RECONHECIDA NO RE N.  563.965.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  EM  CONSONÂNCIA  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.  O regime  
jurídico pertinente à composição dos vencimentos,  
desde que a eventual modificação introduzida por  
ato legislativo superveniente preserve o montante  
global  da remuneração e,  em consequência,  não 
provoque decesso de caráter pecuniário, não viola  
o  direito  adquirido  (Precedentes:  RE n.  597.838-
AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,  1ª  
Turma,  DJe  de  24.2.11;  RE  n.  601.985-AgR,  
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe  
de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro  
Carlos  Britto,  1ª  Turma,  DJ  de  25.8.06;  RE  n.  
550.650-AgR,  Relator  o  Ministro  Eros  Grau,  2ª  
Turma,  DJe  de  27.6.08,  entre  outros).  2.  A 
repercussão  geral  do  tema,  reconhecida  no  
julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a  
Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência  
desta  Corte  no  sentido  de  que  não  há  direito  
adquirido  à  forma  de  cálculo  de  remuneração,  
enfatizando,  ainda,  a  legitimidade  de  lei  
superveniente  que,  sem  causar  decesso 
remuneratório,  desvincule  o cálculo  da vantagem 
incorporada  dos  vencimentos  do  cargo  em 
comissão ou função de confiança outrora ocupado  
pelo  servidor,  passando  a  quantia  a  ela  
correspondente  a  ser  reajustada  segundo  os  
critérios  das  revisões  gerais  de  remuneração  do  
funcionalismo. 3. Agravo regimental a que se nega  
provimento.  (STF  -  RE  643289  AgR,  Relator(a):  
Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em 
22/11/2011,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-027  
DIVULG 07-02-2012 PUBLIC 08-02-2012) 
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“AGRAVO  REGIMENTAL  RECURSO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO  ESTADUAL.  EDUCAÇÃO.  MUDANÇA 
DE  REGIME  REMUNERATÓRIO.  LEI  
18.975/2010. PEDIDO DE RETORNO AO REGIME 
ANTERIOR,  DE  VENCIMENTOS,  COM 
INCORPORAÇÃO  DE  REMUNERAÇÃO  DO 
NOVO  REGIME,  DE  SUBSÍDIO.  
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 
LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 
A REGIME JURÍDICO.

1.  O  agravante  não  trouxe  argumentos  novos 
capazes  de  infirmar  os  fundamentos  que  
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja  
a negativa de provimento ao agravo regimental.

2.  Segundo  precedentes  deste  Superior  Tribunal  
"não é possível retornar ao regime remuneratório  
anterior,  acumulando  as  vantagens  -  naquele  
sistema  -  com a  majoração  de  5%,  por  falta  de  
previsão legal. Não há falar em direito adquirido a  
regime jurídico".

(Precedente:  RMS  38.765/PE,  Rel.  Ministro  
Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe 
22.5.2013).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no  
RMS  41.611/MG,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  
julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)

Assim,  não existe, no caso dos autos violação dos princípios 
da  paridade  e  da  irredutibilidade  de  vencimentos,  e  ofensa  a  direito 
adquirido. Como já dito, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo 
que o simples fato de ocorrer ajuste na composição da remuneração do 
servidor, não implica, por si só, na conclusão de que ocorreu violação a 
direito.

Também  não  há  como  falar  em  violação  do  princípio  da 
irredutibilidade de vencimentos, porque este preceito significa vedação de 
redução dos ganhos do servidor; o que, no caso, não restou comprovado 
com a alteração na legislação do Município de Campina Grande, inclusive 
ante a juntada da ficha financeira da recorrente.

Destaco,  ainda,  jurisprudência  desta  E.  Corte  em  caso 
semelhante ao dos autos, in verbis:
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“REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  
REMUNERAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO  CC-3  PAGA 
EM  PERCENTUAL.  CONGELAMENTO  DO 
VALOR.  NOVA SISTEMÁTICA NA FORMA DOS 
CÁLCULOS.  IMUTABILIDADE  DO  REGIME 
JURÍDICO.  DIREITO  ADQUIRIDO.  
INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA 
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS. 
OBSERVÂNCIA.  PROVIMENTO.  -  A  nova  
sistemática  de  cálculo  relativo  ao  pagamento  da  
gratificação CC-3, que fora congelada, manteve o 
valor  nominal  das  vantagens  incorporadas  pelo  
servidor,  de  modo  que  não  há  que  se  falar  em 
descongelamento da verba que antes era paga em 
percentual atrelado ao valor do vencimento básico.  
- 0 servidor público não possui direito adquirido ao  
regime  jurídico  remuneratório.  Deve-se,  contudo,  
observar  o  princípio  da  irredutibilidade  de  
vencimentos, quando da mudança da sistemática e  
na  forma  de  cálculo  das  remunerações.  -  A  
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite  
a redução ou mesmo a supressão de gratificações  
ou  outras  parcelas  remuneratórias,  desde  que 
preservado o montante nominal  da soma dessas  
parcelas,  ou  seja,  a  remuneração global.(TJPB -  
Acórdão  do  processo  nº  00120110015532001  -  
Órgão  (2  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  Maria  das  
Neves do Egito  de A.  D.  Ferreira  -  j.  em 12-06-
2012 )

Por fim, dispõe o artigo 557 do Código de Processo Civil que 
o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  presente 
recurso, e o faço de forma monocrática, com fulcro no “caput” do art. 557 
do CPC. 

P.I.

João Pessoa, 27 de agosto de  2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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