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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO
À  DOCÊNCIA  (GED).  SUPOSTA  REVISÃO  DA
GRATIFICAÇÃO  CONCEDIDA
ADMINISTRATIVAMENTE.  REVISÃO  DEFERIDA
COM  BASE  NA  LEI  ESTADUAL  N°  9.450/11.
SUPRESSÃO  DA  GED.  AUSÊNCIA  DE
DIFERENÇAS RETROATIVAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  QUE  JULGOU  O  FEITO
IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

- In casu,  verifica-se que a aposentadoria da parte autora
fora revisada com base na Lei Estadual n° 9.450/11. Dessa
forma, a Administração elevou o valor correspondente aos
vencimentos da demandante, ao passo em que suprimiu a
Gratificação  de  Estímulo  à  Docência  (GED)  de  seu
contracheque.

-  Ao contrário do que alega a promovente/apelante,  não
houve  o  deferimento  administrativo  da  majoração  da
Gratificação de Estímulo à Docência, ao revés, a mesma
fora suprimida de seu contracheque a partir  de julho de
2011, nos termos previstos pela Lei Estadual n° 9.450/11.

- Assim, merece ser mantida a sentença de base que julgou
improcedente  a  ação  de  cobrança  de  retroativos  das
supostas diferenças relativas à referida gratificação, tendo
em  vista  que,  conforme  demonstrado,  inexistiu
deferimento  administrativo  de  majoração  de  tal  verba,
inexistindo  qualquer  diferença  a  ser  adimplida  pela
edilidade. 
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Ana de Sousa Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da PBPREV – Paraíba
Previdência.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/05),  a  promovente  relatou  ser
aposentada no cargo de Professor da Educação Básica 2 C VI, I junto ao instituto
de previdência promovido desde 29 de dezembro de 1988.

Ressaltou receber mensalmente os seus vencimentos acrescidos de
adicional  de  permanência,  adicional  de  tempo  de  serviço  e  uma  vantagem
incorporarada denominada Grat. Esp. Atv. Docente

Aduziu  ter  formulado  pedido  administrativo  de  revisão  de
aposentadoria,  a  fim de receber  a  mencionada vantagem incorporada de  acordo
com a classe que em fora aposentada, ou seja, Classe C – Nível VII. Alegou, que tal
pleito fora deferido em 03 de agosto de 2011.

Neste contexto, relatou que, em seguida, pleitou junto à autarquia
previdenciária  que  lhe  fosse  pago  o  valor  retroativo  referente  as  diferenças  da
vantagem, o que, no entanto, fora-lhe negado. 

Assim, considerando o prazo prescricional e  que a vantagem fora
revisada no mês de agosto de 2001, pleitou a condenação da parte promovida ao
“pagamento  do  retroativo  (vantagens  incorporadas  pagas  a  menor)
correspondente ao período de maio de 2008 à agosto de 2011”.

Contestação apresentada (fls. 43/44), em que a Edilidade sustentou
que “o incremento nos proventos de aposentadoria da autora, que goza do direito
de paridade, é decorrente da Lei Estadual n° 9.450/11, que instituindo o sistema
remuneratório  de  parcela  única  –  subsídios  –  aos  integrantes  do  magistério
estadual, dispõe que o docente da Classe C, Nível VII, terá vencimento mensal de
R$ 1.505,02 (hum mil quinhentos e cinco reais e dois centavos).”

Ressaltou  que  não  houve  qualquer  atualização  da  vantagem  de
estímulo à  docência,  mas apenas  o  enquadramento  aos  ditames da referida  Lei
Estadual.

Por fim, aduziu que não há qualquer respaldo legal para a cobrança
de diferenças  retroativas,  frisando que  a  Lei  Estadual  n°  9.450/11 apenas  gera
efeitos para o futuro. 

Réplica impugnatória (fls. 56/58).

O  juízo  a  quo  determinou  a  expedição  de  ofício  à  PBPREV  –
Paraíba  Previdência,  a  fim  de  que  fossem  remetidas  cópias  do  procedimento
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administrativo  n°  37588-10  formulado  pela  autora,  bem  como  as  cópias  das
respectivas fichas financeiras do período de 2008 à 2014.

Em resposta ao ofício, a PBPREV juntou os documentos solicitados
pelo juízo (fls. 68/85).

Intimada, a parte autora apresentou petitório (fls. 90), alegando que a
documentação juntada pela autarquia comprovou o deferimento de seu processo
administrativo, razão pela qual a demanda deveria ser julgada procedente. 

 
Sobreveio, então, sentença de improcedência do pedido (fls. 92/96),

extinguindo a demanda com resolução de mérito.

Irresignada,  a parte autora interpôs recurso apelatório (fls. 99/105),
defendendo  que  a  magistrada  singular  extinguiu  a  demanda  com  base  na  Lei
9.450/2011, a qual, em seu art. 5°, extinguiu a gratificação de estímulo à docência. 

Assevera que,  no entanto,  o pleito  autoral  se  refere  às diferenças
devidas em períodos anteriores à vigência da mencionada norma, sustentando que
“lei posterior não pode suprimir vantagens funcionais adquiridas sob a égide de
lei pretérita, sob pena de violar as normas constitucionais do direito adquirido”.
Requer, assim, a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Contrarrazões não apresentadas (fls. 110). 

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  114/115),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do  Recurso
Apelatório, passando a apreciar os seus argumentos. 

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em
perquirir  o  direito  da  parte  recorrente  ao  pagamento  de  diferenças  relativas  à
Gratificação de Estímulo a Docência, supostamente paga a menor nos períodos de
maio de 2008 a agosto de 2011. 

Como relatado, alega a recorrente que - na condição de servidora
aposentada no cargo de Professor da Educação Básica 2 C VII – ingressou com o
pedido  administrativo  de  revisão  de  aposentadoria,  a  fim  de  que  o  numerário
referente  à  Gratificação de  Estímulo  à  Docência  fosse  elevado  para  o  patamar
correspondente a 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos.

Aduz que o pleito administrativo fora deferido em agosto de 2011,
mas que não foram pagos os valores retroativos da gratificação referente ao período
não prescrito entre maio de 2008 e agosto de 2011.
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Pois bem. 

Compulsando os documentos colacionados ao caderno processual,
especialmente a cópia do processo administrativo n° 37588-10 – no qual a autora
figurou como interessada - verifica-se que a sua aposentadoria efetivamente fora
revisada, em 05/07/2011, mas com base na Lei Estadual n° 9.450/11. Dessa forma,
a  Administração  elevou  o  valor  correspondente  aos  vencimentos  da  autora,  ao
passo  em que  suprimiu  a  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência  (GED)  de  seu
contracheque.

A respeito da extinção da GED, o artigo 5º da referida norma dispôs:

“Art.  5º.  Ficam  extintas  a  Gratificação  de  Estímulo  à
Docência (GED) e a Gratificação Especial de Atividades
Pedagógicas (GEAP), a que se refere os Arts. 23 e 24 e os
Anexos  II  e  III  da  Lei  n°  7.419,  de  15  de  outubro de
2003”.

Já em relação aos proventos de pensão e  aposentadoria  mantidos
pela PBPREV, relativos ao Grupo Ocupacional Magistério do Estado da Paraíba, a
mencionada lei dispôs:

Art. 7° Os proventos de pensão e aposentadoria mantidos
pela  Paraíba  Previdência  –  PBPREV,  concernentes  ao
Grupo  Ocupacional  Magistério  do  Estado  da  Paraíba,
deverão respeitar as seguintes regras:

I- aqueles concedidos com fulcro no disposto no Art. 6° e
7° da  EC 41/2003 e Art.  3°  da EC n°  47/2005 e cujo
titular  tinha  direito  à  GED  ou  GEAP no  momento  da
concessão serão os constantes no ANEXO II da Lei 7.419,
de 15 de outubro de 2003;

(…)
Anexo II
Tabela de Vencimento

(…)

I II III IV V VI VII

CLASSE A 926,17 972,44 1.018,76 1.065,08 1.111,40 1.157,69 1.204,01

CLASSE B 1.111,40 1.166,93 1.222,51 1.278,10 1.333,68 1.389,23 1.444,82

CLASSE C 1.157,71 1.215,55 1.273,45 1.331,35 1.389,25 1.447,11 1.505,02

CLASSE D 1.204,02 1.264,17 1.324,39 1.384,61 1.444,82 1.504,99 1.565,22

CLASSE E 1.250,33 1.312,79 1.375,33 1.437,86 1.500,39 1.562,88 1.625,42

Cumpre destacar que, no momento da entrada em vigência da Lei
Estadual n° 9.450/11, a autora se enquadrava exatamente na hipótese prevista no
inciso I do artigo 7° da norma em apreço, bem como que se encontrava na Classe C
e nível VII.
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Neste  pensar,  confrontando  tais  informações  com  os  cálculos  da
revisão  de  aposentaria  da  demandante  (fls.  48),  verifica-se  que  seus  proventos
foram majorados em razão da aplicação da Lei da ora em análise. Destarte, vejamos
os cálculos que foram homologados pelo Presidente da PBPREV (fls. 75):

PROVENTOS R$ PROVENTOS APÓS
REVISÃO

R$

Vencimento do Cargo Efetivo 1.075,00 Vencimento do Cargo Efetivo 1.505,00

Grat. Adic. Temp. Serv. 163,80 Grat. Adic. Temp. Serv. 163,80

Adiconal de Permanência 68,41 Adiconal de Permanência 68,41

Vant. Incorp. Grat. Esp. Ativ.
Docente

40,00 ----- ---

Total vencimentos 1.347,21 Total vencimentos 1.737,21

Logo, ao contrário do que alega a promovente/apelante, não houve o
deferimento administrativo da majoração da Gratificação de Estímulo à Docência,
ao revés, a mesma fora suprimida de seu contracheque a partir de julho de 2011,
nos termos previstos pela Lei Estadual n° 9.450/11.

Destarte,  considerando que  até  julho  de  2011 a  GED era  paga  a
autora no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e que, ao contrário do que alega, não
houve  sua  majoração  para  o  percentual  de  40%  (quarenta  por  cento)  de  seus
vencimentos, inexiste qualquer diferença a ser cobrada à edilidade em relação ao
período de maio de 2008 a agosto de 2011. 

Assim,  merece  ser  mantida  a  sentença  de  base  que  julgou
improcedente a ação de cobrança de retroativos das supostas diferenças relativas a
referida  gratificação,  tendo  em  vista  que,  conforme  demonstrado,  inexistiu
deferimento administrativo de majoração de tal verba.

Com  isso,  considerando  tudo  que  foi  exposto,  NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta  pela  autora,  mantendo  incólume a
sentença atacada.

Por via de consequência, majoro os honorários advocatícios fixados
na sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante. 

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 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,27 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro doValle Filho
Desembargador - Relator
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