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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão 
Remessa Oficial – nº. 0010425-45.2012.815.0011

Promovente: Ministério Público Estadual

Promovido:  Município  de  Campina  Grande,  representada  por  sua
Procuradora-Geral – Fernanda Augusta Baltar de Abreu (OAB-PB 11.551).

Remetente:  Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de
Campina Grande. 

EMENTA: REMESSA OFICIAL –  CRIAÇÃO DE
GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DA
SECRETARIA  DE  SAÚDE  DO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA GRANDE ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO
Nº.  15/98.  IMPOSSIBILIDADE.  APENAS  EM
VIRTUDE  DE  LEI  PODE-SE  CRIAR
REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. INTELIGÊNCIA
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 37, X, DA
CF/88.  VÍCIO  DE  FORMA  E  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE
CARACTERIZADOS.  ANULAÇÃO  DA
RESOLUÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL
APENAS  PARA  CORRIGIR  ERRO  MATERIAL,
RESTANDO CONSIGNADO QUE A RESOLUÇÃO
Nº 15/98 É  DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE  EM
HARMONIA COM PARECER MINISTERIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em dar  provimento  parcial  à
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remessa oficial.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença
do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
(fls.378/381),  proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo
Ministério Público Estadual contra o Município de Campina Grande,
a qual  julgou procedente em parte o pedido, para suspender todos os
efeitos da Resolução 15/1998 da Secretaria de Saúde do Município, bem
como anular referida resolução. 

Devidamente  intimadas,  as  partes  não  apresentaram
recurso voluntário, conforme certidão (fl.385).

 
A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo

provimento  parcial  da  remessa,  apenas  para  corrigir  erro  material,  no
sentido de que seja retificada a parte dispositiva da sentença para que
conste consignado que a anulação da Resolução 15/98 é da Secretaria de
Saúde do Município  de Campina Grande,  e  não de João Pessoa,  como
restou consignado na sentença (fls.401/403). 

É o relatório.

VOTO

Trata-se de remessa oficial oriunda do Juízo da 2ª Vara
da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande  (fls.378/381),
proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Estadual contra o Município de Campina Grande, a qual julgou procedente
em parte o pedido, para suspender todos os efeitos da Resolução 15/1998
da  Secretaria  de  Saúde  do  Município  de  Campina  Grande,  bem como
anular referida resolução. 

Referida  celeuma  foi  alvo  de  irresignação  pelo
Ministério Público Estadual pelo fato de que o Município demandado estava
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ajustando  remunerações  de  servidores  sem  a  devida  criação  de  lei,
através da Resolução Nº.15/98 da Secretaria de Saúde do Município de
Campina Grande que estipulava gratificação de desempenho de produção
para servidores. 

Posteriormente,  foi  criada  a  Lei  5.399/2013,  após  a
propositura da ação, a qual regulou a gratificação questionada. 

Como se sabe, partindo-se do comando constitucional,
a Administração Pública só pode criar qualquer tipo de remuneração senão
em virtude de lei. 

Veja-se que o que diz a Constituição Federal: 

Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal  e  dos Municípios  obedecerá aos princípios de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

X  -  a  remuneração  dos  servidores  públicos e  o
subsídio  de  que  trata  o  §  4º  do  art.  39  somente
poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei
específica,  observada  a  iniciativa  privativa  em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada
pela  Emenda  Constitucional  nº  19,  de  1998)
(Regulamento). 

Dessa forma, resta evidente que a criação/alteração de
gratificação só pode ocorrer por meio de lei específica, sob pena de ferir o
princípio da legalidade. 

A Lei Orgânica do Município de Campina Grande, em
seu art. 50 e 55, assim dispõe sobre o assunto:

Art.  50  - Compete  privativamente  à  Câmara
Municipal:
VI  - fixar a remuneração do Vereador, do Prefeito,
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Vice-Prefeito,  do  Secretário  Municipal  e  do servidor
Municipal;
Art. 55 - São matérias de iniciativa privativa, além
de outras previstas nesta Lei Orgânica:
II - do Prefeito:
b)  a  criação  de  cargo  e  função  públicos  da
administração  direta,  autárquica  e  fundacional  e  a
fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias;

Assim, vê-se que há vício de forma, bem como mácula
ao princípio da legalidade quando da criação de gratificação por meio de
resolução, como fora feito, devendo referida resolução ser expurgada do
ordenamento  jurídico  municipal,  como consignado na  sentença.  Motivo
pelo qual, entendo não haver nenhuma reforma a se fazer nesse ponto da
sentença. 

Entretanto,  verifica-se  que  restou  consignado
equivocadamente  na  sentença  que  a  resolução  em  questão  era  do
Município  de  João  Pessoa,  devendo  apenas  ser  corrigido  esse  erro
material, como ora se faz. 

ISTO  POSTO,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  À
REMESSA OFICIAL,  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria  de
Justiça, apenas para corrigir o erro material existente no dispositivo da
sentença,  salientando-se  que  a  anulação  da  Resolução  nº  15/98  é  da
Secretaria de Saúde do Município de Campina Grande, mantendo-se os
demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                              R e l a t o r
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