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APELAÇÃO. AÇÃO RECOMPOSIÇÃO E REVISÃO
DOS  VENCIMENTOS  C/C  COBRANÇA  DE
PARCELAS  EM  ATRASO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.
GRATIFICAÇÃO. REAJUSTE NOS VENCIMENTOS.
AUSÊNCIA  DE  DECESSO  REMUNERATÓRIO.
IMUNIDADE  ÀS  ALTERAÇÕES  DE  REGIME
JURÍDICO. MATÉRIA PACÍFICA NOS TRIBUNAIS
SUPERIORES  E  NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

-  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.
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-  Não havendo direito adquirido a regime jurídico, é
certo  que  a  recomposição  da  remuneração  do
servidor não implica, por si só, em violação a direito,
restando afastadas, por conseguinte, qualquer ofensa
aos princípios da paridade e da irredutibilidade de
vencimentos.

-  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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Cleido  Sales  Porto  ajuizou  a  presente Ação  de
Recomposição  e  Revisão  dos  Vencimentos  c/c  Cobrança  de  Parcelas  em Atraso
proposta em face do Município de Campina Grande, argumentando que é servidor
municipal  desde  2001,  exercendo  o  cargo  de  agente  administrativo,  com  lotação
funcional  na Secretaria de Planejamento – SEPLAN. Alegou,  para tanto, que “em
fevereiro de 2001 o Promovente percebia vencimentos de R$ 612,39 (seiscentos e doze
reais e trinta e nove centavos). Já em março de 2011 houve redução para R$ 221,75
(duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) e a transferência do valor de
R$  390,64  (trezentos  e  noventa  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos)  a  título  de
gratificação CC3”.  Sustentou, por fim, que o errôneo reajuste acarreta-lhe prejuízo
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financeiro, motivo pelo qual interpôs a presente ação, pleiteando a recomposição e
revisão dos vencimentos.

Às fls. 90/94, a Magistrada a quo julgou improcedente
a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE o pedido e faço com base no art.
487, I do CPC e art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Inconformado,  o  autor interpôs APELAÇÃO,  fls.
98/101,  assegurando,  em  síntese,  que  sofreu  redução  em  seus  vencimentos,  em
violação à regra da irredutibilidade salarial. Explica que, “não há nos autos prova
alguma de que o Município de Campina tivesse anteriormente incluído a gratificação
CC3 com parte integrante dos vencimentos do apelante”. Por fim, pediu a reforma da
decisão atacada, provendo-se o recurso.

Contrarrazões pelo  ente municipal,  pugnando pela
manutenção da decisão atacada, fls. 103/108.

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 posta a desate cinge-se a atestar
se  Cleido Sales  Porto,  servidor do Município de Campina Grande,  teve prejuízo
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salarial com o desmembramento da gratificação denominada CC3 de seu vencimento
básico. 

Entendo que não.

Isso porque, é assente na jurisprudência dos tribunais
superiores que o servidor público não possui 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, destaco:

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
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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).

Na  hipótese,  dos  autos  se  depreende,  através  dos
contracheques e fichas financeiras trazidas, que a gratificação CC3 foi desmembrada
do vencimento básico e incorporada como vantagem pessoal, de forma nominal. Não
houve,  contudo,  qualquer  decréscimo  salarial,  o  que  seria  vedado
constitucionalmente. 

Como bem pontuou a magistrada a quo, fl. 92:

Deste  modo,  inexistiu  diminuição  do  vencimento,
tendo  havido  apenas  a  sua  correção  par  que  se
adequasse  ao  comando  constitucional,  sendo
possível  vislumbrar,  inclusive,  que  a  soma  do
vencimento básico e da gratificação CC3 resulta no
total percebido anteriormente pelo autor a título de
vencimento.

Assim,  não  havendo  direito  adquirido  a  regime
jurídico, é certo que a recomposição da remuneração do servidor não implica, por si
só, em violação a direito, restando afastadas, por conseguinte, qualquer ofensa aos
princípios da paridade e da irredutibilidade de vencimentos.

Com  efeito,  não  há  como  se  falar  em  violação  ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos, porque tal preceito significa vedação
de redução dos ganhos do servidor, o que, na espécie, não restou comprovado em
virtude da alteração na legislação do Município de Campina Grande.
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Outrossim, destaque-se a jurisprudência desta Corte
em caso semelhante:

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,
processo  nº  00120110015532001,  2ª  Câmara  Cível,
Rela.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira, data de julgamento: 12/06/2012).

Ainda,
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO.  CONGELAMENTO.  AUSÊNCIA
DE  DECESSO  REMUNERATÓRIO.  IMUNIDADE
ÀS  ALTERAÇÕES  DE  REGIME  JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE.  MATÉRIA  PACÍFICA  NOS
TRIBUNAIS  SUPERIORES  E  NESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT ,
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 
-  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, de 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.
(TJPB,  processo  nº  0020575-22.2011.815.0011,  Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  data  de
julgamento: 09/12/2014).
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Dessa forma, não há qualquer modificação a ser feita
na decisão atacada.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

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.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 20 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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