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PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  BIENAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 

- “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver  sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a
prescrição atinge apenas prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação”.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE
INCORPORAÇÃO  AOS  VENCIMENTOS  DAS
VANTAGENS  PESSOAIS  CUMULADA  COM
COBRANÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES
ESPECIAIS.  NATUREZA  PROPTER  LABOREM.
INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO  POR  TEMPO  INTEGRAL  E
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.  CONGELAMENTO DO
VALOR PAGO NO MÊS ANTERIOR A ENTRADA
EM  VIGOR  DO  ART.  191  DA  LC  58/2003.
POSSIBILIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
PRIMEIRA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL
DO SEGUNDO APELO.

-  “As  verbas  de  natureza  propter  laborem são
devidas apenas quando o servidor se encontrar no
efetivo desempenho das funções que as originam.
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- A Lei Complementar Estadual nº 58/2003 (Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba),
em  suas  Disposições  Finais  e  Transitórias,
determinou-se  que  todos  os  acréscimos
incorporados  aos  vencimentos  dos  servidores
ficariam congelados pelo seu valor nominal e seriam
reajustados  anualmente,  na  forma  disciplinada  no
§2º do art. 191.

- A Sentença merece reforma, para que o valor da
Gratificação  por  Tempo  Integral  e  dedicação
Exclusiva,  seja  mantido  congelado  no  seu  valor
nominal,  considerando,  entretanto,  o  valor
correspondente  ao  vencimento  do  mês  anterior  a
vigência  da  LC  Estadual  nº  58  de  30/12/2003,  e
passe  a  ser  reajustada,  anualmente,  na  forma
disciplinada no §2º do art. 191, já citada, devendo ser
restituídos os valores, por ventura, pagos a menor,
respeitando-se a prescrição quinquenal.

    Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade, PROVER  a  Remessa  Necessária  e a  primeira
Apelação, bem como  DESPROVER a segunda, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl. 119.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelações  Cíveis

interpostas pelo Estado da Paraíba e por  Alda Maria Serafim,  desafiando a

Sentença  proferida  pelo  Juízo da 5ª  Vara da  Faz.  Pública  da Comarca  da

Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (incorporação aos

vencimentos das vantagens pessoais) cumulada com Cobrança.

A  Promovente  pleiteou  a  reimplantação  e  incorporação  da

Gratificação de Atividades Especiais – GAE, considerando o último valor pago,

bem como descongelamento da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação

Exclusiva,  hoje  denominada  de  Outros  Acréscimos  Pecuniários,  devendo

representar o equivalente a 98,90% do valor do Contrato de Trabalho (atual

vencimento), conforme art. 154 e §§ da Lei Complementar nº 39/85 cumulada

com art.  191 da Lei Complementar nº 58/2003. Por fim, pediu o pagamento

retroativo, respeitado cinco anos da propositura da demanda.
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O juízo  a quo,  às fls.  68/75, julgou procedente,  em parte, o

pedido.

O Estado da Paraíba, primeiro Apelante, apresentou razões, às

fls. 77/89, defendendo, preliminarmente, a prescrição bienal do fundo de direito.

No  mérito,  em  síntese,  afirmou  a  impossibilidade  da  incorporação  das

Gratificações de natureza Propter Laborem, como na espécie.

Nas razões de fls. 90/95, Alda Maria Serafim,  pediu a reforma

parcial da Sentença, para atualizar o valor da Gratificação por Tempo Integral e

dedicação Exclusiva,  correspondente  a  98,90% do seu vencimento  no mês

anterior  a  vigência  da  LC  Estadual  58  de  30/12/2003,  com  as  revisões

necessária a partir de então.

Contrarrazões apresentadas, apenas, pela segunda Recorrente

às fls. 96/101.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  110/115,  opinou  pelo

desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

Da prejudicial de prescrição bienal

A prejudicial  de  mérito  de  prescrição  bienal,  invocada  pelo

Estado da Paraíba, não merece ser acolhida, uma vez que deve ser observada

a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Lei n.º 20.910/32.

Nesse sentido, Decisão deste Tribunal de Justiça da Paraíba

acerca da matéria: 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
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OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C  PEDIDO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  E  PBPREV.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  INCIDÊNCIA  DA
CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  O  TERÇO  DE  FÉRIAS.
DESCABIMENTO.  JUROS  DE  MORA.  APLICAÇÃO  DA
NOVEL  REDAÇÃO  DO  ART.  1-F  DA  LEI  Nº  9.494/97.
IMPOSSIBILIDADE,  TENDO  EM  VISTA  A  NATUREZA
TRIBUTÁRIA  DA  EXAÇÃO.  PRECEDENTE  DO  STJ.
DESPROVIMENTO.  Tem  legitimidade  passiva  para
responder  demanda  em  que  se  questiona  a  correta
incidência  de  contribuição  previdenciária  o  Estado  da
Paraíba e da PBPREV. “É entendimento desta Corte que a
prescrição  qüinqüenal  prevista  no  art.  1º  do  Decreto  nº
20.910/32 deve ser  aplicada a  todo e  qualquer  direito  ou
ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou
municipal,  independentemente  da  natureza  da  relação
jurídica  estabelecida  entre  a  Administração  Pública  e  o
particular.  ”  (EDcl  no  REsp  1205626/AC,  Rel.  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  22/02/2011,  DJe  04/03/2011).  É  descabida  a
incidência da exação sobre o terço de férias,  haja vista a
natureza indenizatória da parcela. Precedentes. “Os juros de
mora  relativos  à  restituição  de  indébito  decorrente  de
contribuição previdenciária têm natureza tributária, pelo que
devidos à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, § 1º, do
CTN, não se aplicando o art.  1º-F da Lei  n.  9.494/  1997,
acrescentado  pela  MP  n.  2.180-35/2001  (REsp
1.111.189/SP,  Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  DJe  de
26.5.2009, submetido ao colegiado pelo regime da Lei dos
Recursos  Repetitivos).  ”  (AgRg  no  Ag  1355789/SP,  Rel.
Ministro  CESAR  ASFOR  ROCHA,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  07/06/2011,  DJe  27/06/2011).  (TJPB;  Proc.
001.2010.026725-9/001;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
15/10/2012; Pág. 17). Negritei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento

acerca do assunto, por meio da Súmula nº 85. Veja-se:

“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição
atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.

Portanto,  no  caso  em  apreço,  não  há  que  se  falar  em

prescrição bienal, mas sim em prescrição quinquenal. 

Do Mérito

Inicialmente,  pontuo,  que  as  controvérsias  veiculadas  nesta
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demanda, foram devolvidas a esta instância recursal por meio dos Recursos

Voluntários e da Remessa Necessária, autorizando este Órgão analisá-las de

forma conjunta e mais ampla.

Pois bem.

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que

as gratificações de natureza propter laborem, como in casu, só devem ser pagas

quando o servidor estiver no efetivo desempenho das funções que as originam, não

sendo, portanto incorporáveis. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS
INDENIZATÓRIAS.  PERCEPÇÃO  DURANTE  A
INATIVIDADE  NOS  MESMO  VALORES  DA  ATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  O  rito  do  Mandado  de  Segurança
demanda  a  comprovação  initio  litis  dos  fatos  em que  se
funda o direito líquido e certo invocado pelo impetrante. 2.
"O  direito  líquido   e  certo,   para  fins   de  mandado  de
segurança,  é  o  que  se  apresenta  manifesto  na  sua
existência,  delimitado  na  sua  extensão  e  apto  a  ser
exercitado  no  momento  da  impetração"   (MEIRELLES,
Hely Lopes. Mandado de Segurança .  28ª ed.  São Paulo:
Malheiros, 2005,  págs. 36/37).  3.  As verbas de natureza
propter laborem são devidas apenas quando o servidor
se encontrar no efetivo desempenho das funções que as
originam,  o  que  não  ocorre  durante  a  inatividade. 4.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  RMS  29.874/CE,
Rel.  Ministro  CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA TURMA,  julgado  em
20/08/2013, DJe 26/08/2013)

ADMINISTRATIVO.  GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO
DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. NATUREZA PROPTER
LABOREM.  EXTENSÃO  AOS  INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Segundo jurisprudência firmada
do  STJ,  a  Gratificação  de  Desempenho  de  Atividade
Jurídica  -  GDAJ  possui  natureza  propter  laborem,
inviabilizando  sua  extensão  aos  servidores  inativos  e
pensionistas,  com base no art.  40,  §  8º,  da CF/1988.  2.
Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1209509/ES,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe
22/04/2013)

RECURSO  ORDINÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE
ESPECIAL. CEPES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
39/85. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM
DE  NATUREZA PROPTER  LABOREM.  1.   A gratificação
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especial criada sob a égide da Lei Complementar Estadual
n.º  39/85,  concedida  em virtude  de  serviço  prestado  nos
Centros  Paraibanos  de  Educação  Solidária  (CEPES),  por
ter  natureza  propter  laborem  e  ser  devida  aos
professores  apenas  enquanto  estiverem  atuando  nas
atividades  especiais  estabelecidas  no  âmbito  dos
CEPES,  não  pode  ser  incorporada  aos  proventos  da
impetrante. 2.  Recurso  ordinário  improvido.  (RMS
21.670/PB,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS
MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  09/03/2010,  DJe
29/03/2010).

 Este Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a

Gratificação por Atividade Especial – GAE, prevista no inciso VII do artigo 57

da  Lei  Complementar  Estadual  nº  57/2003,  por  possuir  natureza propter

laborem não é incorporável para fins de aposentadoria. 

 Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
APOSENTADORIA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GAE
-  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES  ESPECIAIS  AOS
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.  VERBA  DE
NATUREZA  PROPTER  LABOREM.  INVIABILIDADE  DO
PLEITO  EXORDIAL.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. Nos termos da jurisprudência desta Corte,  "a
gratificação de atividade especial prevista no art. 57, inciso
VII,  da LC estadual  n°  58/2003 possui  natureza de verba
propter laborem, por remunerar o servidor em decorrência
de circunstâncias especiais, não ensejando a sua extensão
aos inativos" 1.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 01262126920128152001, - Não possui -, Relator DESA.
MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j.
em 08-01-2018) 

APELO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADES  ESPECIAIS  -  GAE.
LEGITIMIDADE. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA GAE DA
BASE DE CÁLCULO.  VERBA DE NATUREZA PROPTER
LABOREM,  DEVIDA  APENAS  EM  CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.  PRECARIEDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PERCEPÇÃO  POR  INATIVOS.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  A  gratificação  de
atividade  especial  prevista  no  art.  57,  inciso  VII,  da  LC
estadual  n°  58/2003  possui  natureza  de  verba  propter
laborem,  por  remunerar  o  servidor  em  decorrência  de
circunstâncias especiais, não ensejando a sua extensão aos
inativos. (TJPB - 00024413820158150000, 2ª Seção Espec.
Cível, Desa. Maria das Graças M. Guedes, 09-12-2015). -
Segundo entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça,
conforme Jurisprudência do STF e do STJ, "A gratificação
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de atividade especial (GAE) prevista no art. 57, inciso VII, da
LC estadual  nº 58/2003 possui  natureza de verba propter
laborem,  por  remunerar  o  servidor  em  decorrência  de
circunstâncias  especiais.  Portanto,  a  hipótese  legal  que
disciplina o pagamento da referida parcela remuneratória ao
servidor enquanto estava no exercício do cargo público não
assegura o seu recebimento pelos inativos ou pensionistas,
tendo  em  vista  que  a  verba  pecuniária  era  concedida
precariamente  em  decorrência  do  exercício  de  atividade
especial" 1. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00159623220138152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 20-02-2018) 

Oportuno  transcrever  o  raciocínio  perfilhado  pela  2ª   Seção

Especializada  Cível  desta  Corte,  proferido  em  caso  similar  (n.

999.2012.000350-7/001), julgado em 17 de outubro de 2012, de relatoria do

Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira:

“Faz-se pertinente a colação da revogada Lei Complementar
Estadual  n.º  39/85  para  a  caracterização  da  natureza
jurídica da verba em comento:
 […] 
Art.  154.  O  funcionário  que  contar  (4)  anos  completos  –
consecutivos ou não – de exercício em cargo em comissão,
ou cargo que nesta classificação tenha sido transformado,
ou,  ainda,  na  função  de  assessor  especial,  ou  função
gratificada,  fará  jus  a  ter  adicionado  ao  vencimento  do
respectivo  cargo  efetivo,  como  vantagem  pessoal,
reajustável e incorporável ao provento de aposentadoria, o
valor da gratificação pelo exercício do cargo comissionado,
obedecidas  as  regras  dos  parágrafos  primeiro,  segundo,
terceiro, quarto, quinto e sexto deste artigo. 
[…] 
Art.  197.  As  gratificações  são:  I  –  de  função;  II  –  pelo
exercício  de  cargo  em comissão;  III  –  pelo  exercício  em
gabinete; IV – de assessoria especial; V – de produtividade;
VI  –  de  exercício  em  órgãos  fazendários;  VII  –  pela
prestação  de  serviços  extraordinários;  VIII  –  pela
participação  em órgão  de  deliberação  coletiva;  IX  –  pela
execução de trabalho técnico ou científico; X – por encargo
de curso ou concurso; XI – de Natal; XII – de insalubridade;
XIII – de periculosidade; XIV – por trabalhos com raios; X ou
substâncias radioativas; XV – de atividades especiais; XVI –
de interiorização.
 […] 
Art. 201. A gratificação de assessoria especial é concedida
pelo desempenho de assessoramento direto e imediato do
Secretário  de  Estado  e  ao  dirigente  máximo  de  órgão
subordinado diretamente à Governadoria. 
[…] 
Art. 213. A gratificação de atividades especiais poderá ser
concedida  a  funcionário  ou  grupo  de  funcionários,  pelo
desempenho  de  atividades  especiais  ou  excedentes  às
atribuições  de  seu  cargo  ou  pela  participação  em
comissões,  grupos  ou  equipes  de  trabalho  constituídos
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através de ato do Governador do Estado. 
Parágrafo  único.  O  valor  das  gratificações  atribuídas  aos
membros  das  comissões  referidas  no  'caput'  deste  artigo
será fixado nos respectivos atos de composição ou na forma
da regulamentação própria. 
Observe-se que o caput do art. 154 daquele Diploma previu,
taxativamente, quais as verbas incorporáveis por tempo de
serviço:  gratificação pelo exercício de cargo em comissão
(art.  197, II),  gratificação de assessoria especial (art.  197,
IV), e gratificação de função (art. 197, I). 
A Gratificação  de  Atividades  Especiais  –  GAE  é  espécie
autônoma, prevista em inciso individualizado (art. 197, XV)
e,  portanto,  não  se  confunde  com  as  rubricas
supramencionadas,  de  modo  que  nunca  existiu  previsão
legal de sua incorporação ao vencimento ou à remuneração
do servidor. 
A extinção do instituto da incorporação, implementada pela
Lei Complementar Estadual n.º 58/2003, portanto, em nada
influiu no mecanismo de percepção da GAE. 

Para um melhor  esclarecimento,  colaciono os dispositivos
pertinentes do novel Diploma: 

Artigo 57- Além do vencimento e das vantagens previstas
nesta Lei e das estabelecidas em lei específica, poderão ser
deferidos aos servidores:
 [...] 
VII - gratificação de atividades especiais; 
 [...] 

Artigo 67 - A gratificação de atividades especiais poderá ser
concedida  a  servidor  ou  grupo  de  servidores,  pelo
desempenho  de  atividades  especiais  ou  excedentes  às
atribuições dos respectivos cargos ou pela participação em
comissões,  grupos  ou  equipes  de  trabalho  constituídas
através de ato do Governador do Estado. 
[...] 
Art. 191. Terão direito de obter o benefício previsto no art.
154, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei Complementar n.º 39,
de 26 de dezembro de 1985, extinto por esta Lei, apenas os
servidores  que,  na  data  da  entrada  em  vigor  desta  Lei,
contarem, no mínimo, mais de 04 (quatro) anos ininterruptos
de exercício de cargo em comissão, de função gratificada ou
de assessoria especial, sendo o acréscimo de ¼ do valor da
gratificação […], contados do quinto anto até o oitavo ano,
desde  que  ininterruptos.  §  1º.  Com exceção  da  hipótese
prevista  no caput,  nenhum acréscimo ou incorporação de
vantagens ao vencimento do cargo efetivo será concedido a
partir da entrada em vigor desta Lei. 
[...] 
Outrossim, em ambas as Leis, a Gratificação em comento
foi  atrelada  à  natureza  extraordinária  das  atividades
desempenhadas,  levando-se  em  conta  o  espectro  de
funções  habituais  incidentes  ao  cargo,  ou,  ainda,  à  sua
execução colegiada por comissões, grupos ou equipes de
trabalho, constituídos precariamente por ato governamental
específico,  com  limitação  temporal  expressa  ou  implícita
(enquanto  durar  a  situação  de  excepcionalidade  que
motivou sua constituição). 
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Inexiste,  assim,  base normativa  a  ensejar  a  tese  autoral,
impendendo  ressaltar  que a  Administração  se  pauta  pelo
princípio da legalidade, sendo-lhe vedado incorporar verbas
aos  vencimentos  ou  à  remuneração  do  servidor  sem
expressa disposição legal autorizativa”. 

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  incorporação  da

Gratificação  por  Atividades  Especiais  –  GAE,  devendo  ser  reformada  a

sentença neste capítulo.

 Quanto  ao  descongelamento  da  Gratificação  por  Tempo

Integral, já incorporada, sabe-se que a Lei Complementar Estadual nº 58/2003

(Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Estado  da  Paraíba),  em  suas

Disposições  Finais  e  Transitórias,  determinou-se  que  todos  os  acréscimos

incorporados aos vencimentos  dos servidores ficariam congelados pelo seu

valor nominal e seriam reajustados anualmente, na forma disciplinada no §2º

do art. 191, “in verbis”: 

“Art.  191.(...)  §2º.  Os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento dos servidores  antes da vigência  desta  Lei
continuarão a ser pagos pelos seus valores nominais a
título de vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo
com o art. 37, X, da Constituição Federal.” 

Desse modo, o pagamento da Gratificação por Tempo Integral,

em seu valor nominal em relação ao que fora pago em dezembro de 2003, é

perfeitamente  legal,  sobretudo em razão das reiteradas decisões proferidas

pelo Supremo Tribunal Federal que afirmam a inexistência de direito adquirido

a  regime  jurídico,  desde  que  seja  observado  o  princípio  da  irredutibilidade

salarial, como in casu.

De modo igual, já houve pronunciamento do Supremo Tribunal

Federal  no  Recurso  Extraordinário  nº  563.965-7  -  RN,  cuja  controvérsia

constitucional foi reconhecida como sendo de repercussão geral. Eis o julgado: 

“Direito  Constitucional  e  Administrativo.  Estabilidade
financeira.  Modificação  de  forma  de  cálculo  da
remuneração.  Ofensa  à  garantia  constitucional  da
irredutibilidade da remuneração.  Ausência.  Jurisprudência.
Lei Complementar nº 203/2001 do Estado do Rio Grande do
Norte. Constitucionalidade. 1. O Supremo Tribunal Federal
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pacificou  a  sua  jurisprudência  sobre  a
constitucionalidade  do  instituto  da  estabilidade
financeira  e  sobre  a  ausência  do  direito  adquirido  a
regime  jurídico. 2.  Nesta  linha,  a  Lei  Complementar  n.
203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que
alterou  a  forma  de  cálculo  de  gratificações  e,
consequentemente,  a  composição  da  remuneração  de
servidores públicos, não ofende a Constituição da República
de 1988 por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade
da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento. (Ac. no RE 563.965-7 - RN, rel. Ministra Carmen
Lúcia, j. Em 11.02.2009).”

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA
DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
LEGITIMIDADE  DE  ALTERAÇÃO  DA  FÓRMULA  DE
CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO,  DESDE  QUE
RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
AGRAVO IMPROVIDO. I  -  A jurisprudência desta Corte
firmou entendimento no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração
da fórmula de cálculo da remuneração, desde que não
provoque  decesso  remuneratório. Precedentes.  II  -
Agravo  regimental  improvido.  (STF  -  RE  591388  AgR,
Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda
Turma,  julgado em 03/04/2012,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO
Dje- 076 DIVULG 18-04-2012 PUBLIC 19-04-2012)”. 

Outrossim, em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal

de Justiça, analisando Recurso em Mandado de Segurança nº 43.962 - PB

(2013/0337061-0) oriundo deste Tribunal: 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.962 -
PB (2013/0337061-0)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE  :  AIRLENE  PORPINO  COSTA  MAIA   E
OUTROS
ADVOGADO  :  MARIA  DO  SOCORRO  CAITANO  DE
OLIVEIRA  - PB 010568
RECORRIDO  : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR  :  GILBERTO  CARNEIRO  DA  GAMA  E
OUTRO(S) – PB 010631
RECORRIDO  : PARAÍBA PREVIDÊNCIA
PROCURADOR  :  DANIEL  SEBADELHE  ARANHA  E
OUTRO(S) – PB 014139
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
interposto  pelo  AIRLENE  PORPINO  COSTA  MAIA   E
OUTROS, com base no art. 105, II, b, da Constituição da
República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, assim ementado (fl. 262):
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADICIONAL  DE
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PERMANÊNCIA PAGO EM VALOR FIXO DESDE 2003. LEI
COMPLEMENTAR  50/2003  E  LEI  COMPLEMENTAR
58/2003.  CONGELAMENTO  DO  ADICIONAL.
POSSIBILIDADE.  SERVIDOR  PÚBLICO.  APOSENTADO.
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO
INEXISTENTE.  DENEGAÇÃO  DA  SEGURANÇA.  -  É
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
os  servidores  públicos  não  possuem  direito  adquirido  ao
regime jurídico, mesmo no caso de aposentadorias, sendo
somente vedada a redução, em observância à Constituição
Federal. Precedentes: AgRg no RMS 29.992/MS, Rel. Min.
Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  23.8.2011;  e  MS
33.346/PB,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda
Turma,  Dje  31.5.2011.  (STJ   RMS  3698/MS  Rel.  Min.
Humberto Martins  Segunda Turma  07/03/2012).
Nas  razões  recursais,  alega-se,  em  síntese,  que  restou
caracterizado o seu direito líquido e certo, noticiando que o
presidente da PBPREV tem se omitido em atualizar o valor
do abono de permanência percebido pelos impetrantes nos
moldes da Lei Complementar n. 39/85.
Sem contrarrazões (fl. 191e), subiram os autos a esta Corte,
admitido o recurso na origem (fl. 193/194e).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 214/221e,
pelo improvimento do recurso. Feito breve relato, decido.
{…}
O  Tribunal  de  origem  denegou  a  segurança  sob  o
fundamento de que não houve redução salarial  e  que os
adicionais  foram mantidos  em seu valor  fixo,  sendo certo
que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  orientação
segundo a qual os servidores públicos não possuem direito
adquirido  ao  regime  jurídico,  mesmo  no  caso  de
aposentadorias,  sendo  somente  vedada  a  redução,  em
observância  à  Constituição,  conforme  extrai-se  dos
seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 144/146e):
Sendo assim, não há como atender o pleito dos impetrantes,
pois  desde a  edição da LC 50/2003,  os  adicionais  foram
mantidos  em  valor  fixo  e,  posteriormente,  a  LC  58/2003
vetou qualquer acréscimo de vantagem ao vencimento, ou
seja, o cálculo do adicional de permanência não mais pode
ser calculado em 20% do vencimento, razão pela qual desde
2003  os  adicionais  de  permanência  dos  impetrantes  vêm
sendo pagos no mesmo valor.
Em  verdade,  a  hipótese  dos  autos  ratifica  o
entendimento consolidado no sentido de que o servidor
público não tem direito adquirido a regime jurídico,  o
que não pode haver é a redução do que é percebido,
mas a forma de composição dos vencimentos pode ser
modificada pela administração.
Desta  feita,  ao  contrário  do  que  fazem  crer  os
impetrantes,  não se  trata  de modificação  da regra  de
aposentadoria  -  quando  o  entendimento  é  de  que  se
aplica a lei vigente à época da aposentação - mas sim, a
forma como os impetrantes perceberão os proventos.
Na hipótese, o adicional já incorporado foi mantido em
valor fixo desde 2003, conforme determinação legal,  e
não retirados, como em que a conduta da Administração
Pública seria indevida.
{...}
Ademais,  verifico  que  o  acórdão  recorrido  adotou
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entendimento  consolidado  nesta  Corte,  segundo  o  qual  o
servidor  público  não  possui  direito  adquirido  à  forma  de
cálculo de remuneração, desde que respeitado o principio da
irredutibilidade de vencimentos e proventos.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
VPNI  -  VANTAGEM  PESSOAL  NOMINALMENTE
IDENTIFICADA. QUINTOS. REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  A  PERMANÊNCIA  DE
REGIME  JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DA
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  DECISÃO
PROFERIDA  EM  ÂMBITO  DE  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA PELO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL
NO ÂMBITO DO  RE 563/965/RN. PRECEDENTES. 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. É cediço que a natureza do vínculo que liga o servidor
ao Estado é de caráter legal  e pode, por conseguinte,
sofrer  modificações no âmbito  da legislação ordinária
pertinente, as quais o servidor deve obedecer, de modo
que não há direito adquirido do servidor a determinado
regime jurídico, nos termos de tranquila jurisprudência
da  Suprema  Corte.  Precedentes.  3.  Considerando  a
mudança  operada  pela  Lei   Estadual  nº  2.531/99,  na
forma do cálculo dos valores referentes à vantagem em
análise  e  a  inexistência  de  perdas  remuneratórias,
conforme  expressamente  consignado  pelo  Tribunal  a
quo, não há que se falar na existência de direito líquido
e  certo  a  embasar  a  pretensão  exposta  no  presente
recurso. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS
35.930/AM, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2012). 
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.
535,  II,  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO
DNER.  SERVIDORES  REDISTRIBUÍDOS  PARA  O
MINISTÉRIO  DA  FAZENDA.  GRATIFICAÇÃO  PELO
DESEMPENHO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS – GDAR.
SUPRESSÃO.  REDUÇÃO  DE  VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  RESTABELECIMENTO  COMO
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA -
VPNI.  MANUTENÇÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  1.  Inexiste
afronta ao art. 535, II, do CPC se o Tribunal de origem não
foi  instado  a  se  manifestar,  em  sede  de  embargos
declaratórios, acerca da matéria que supostamente restou
omissa no acórdão embargado. 2. "Segundo entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os servidores
públicos  não  possuem direito  adquirido  a  regime  jurídico,
desde  que  observada  a  garantia  constitucional  da
irredutibilidade  de  vencimentos"  (MS 11.998/DF,  Rel.  Min.
OG  FERNANDES,  Terceira  Seção,  DJe  18/12/08).  3.  Os
servidores do extinto Departamento Nacional de Estradas e
Rodagens  -  DNER,  redistribuídos  para  o  quadro  de
servidores do Ministério da Fazenda, embora não façam jus
à manutenção da vantagem "Gratificação pelo Desempenho
de  Atividades  Rodoviárias  –  GDAR",  anteriormente
incorporada, têm assegurado o direito à irredutibilidade de
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vencimentos,  devendo  os  valores  equivalentes  à
mencionada gratificação ser pagos como Vantagem Pessoal
Nominalmente  Identificada  –  VPNI.  4.  Manutenção  do
acórdão  recorrido.  5.  Recurso  especial  conhecido  e  não
provido.  (REsp  1201120/RN,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
24/05/2011, DJe 27/05/2011)
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  RECURSO
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
VENCIMENTOS.  QUINTOS.  PLANO  DE  CARGOS.  1.
Debate-se  o  alegado  direito  da  recorrente  a  perceber
vencimentos com a vantagem pessoal denominada quintos
incorporada. 2. Segundo o STF, não há direito adquirido a
regime jurídico (RE 563.965-7/RN). Ademais, as alterações
da  Lei  Estadual  2.531/1999  não  reverteram em prejuízos
financeiros.  3.  Recurso  Ordinário  não  provido.  (RMS
39.291/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,DJe 19/12/2012)
Destaque-se, ainda, os termos do RE 563.965-7/RN, assim
ementado:
EMENTA:  DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  ESTABILIDADE  FINANCEIRA.
MODIFICAÇÃO  DE  FORMA  DE  CÁLCULO  DA
REMUNERAÇÃO.  OFENSA  À  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE  DA
REMUNERAÇÃO:  AUSÊNCIA.  JURISPRUDÊNCIA.  LEI
COMPLEMENTAR  N.  203/2001  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  NORTE:  CONSTITUCIONALIDADE.  1.  O
Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  a  sua  jurisprudência
sobre  a  constitucionalidade  do  instituto  da  estabilidade
financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime
jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do
Estado do Rio  Grande do Norte,  no  ponto  que alterou  a
forma de cálculo de gratificações e,  conseqüentemente,  a
composição  da  remuneração  de  servidores  públicos,  não
ofende  a  Constituição  da  República  de  1988,  por  dar
cumprimento  ao  princípio  da  irredutibilidade  da
remuneração.  3.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se  nega
provimento.  (STF,  RE  563.965-7/RN,  Relatora  Ministra
Carmen Lúcia, Dje 19.3.2009, grifei).
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de
Processo  Civil,  combinado  com  o  art.  34,  XVIII,  do
Regimento  Interno  desta  Corte,  NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Publique-se
e  intimem-se.  Brasília(DF),  16  de  dezembro  de  2016.
(Ministra REGINA HELENA COSTA, 02/02/2017)

Assim,  a  Sentença  merece  reforma,  para  que  o  valor  da

Gratificação por Tempo Integral e dedicação Exclusiva, seja mantido congelado

no  seu  valor  nominal,  considerando,  entretanto,  o  valor  correspondente  ao

vencimento do mês anterior a vigência da LC Estadual nº 58 de 30/12/2003, e

passe a ser reajustada, anualmente, na forma disciplinada no §2º do art. 191,

já  citada,  devendo  ser  restituídos  os  valores,  por  ventura,  pagos  a  menor,

respeitando-se a prescrição quinquenal.
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Diante  do  exposto,  PROVEJO  a  Remessa  Necessária  e  a

primeira  Apelação,  afastando  a  incorporação  da  Gratificação  de  Atividades

Especiais -  GAE, e PROVEJO PARCIALMENTE  a segunda Apelação, para

manter congelado o valor da Gratificação por Tempo Integral e dedicação Exclusiva,

respeitando  o  vencimento  do  mês  anterior  a  vigência  da  LC  Estadual  nº  58  de

30/12/2003, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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