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ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DECLARADA PELO STF. UTILIZAÇÃO DO
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1. O afastamento da servidora por licença-maternidade é considerado como efetivo
exercício, razão pela qual ela  jus a todas as vantagens independentemente de sua
natureza ou de seu caráter permanente ou transitório.

2. “Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e os juros
de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza
de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, inexistindo
a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a quo.” (AgInt no REsp 1604962/GO,
Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
13/12/2016, DJe 19/12/2016)

3. Por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a  condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  de  verbas  salariais  deve  ser
corrigida desde que cada parcela passou a ser devida, pelo índice da caderneta de
poupança até 25/03/2015, data da modulação dos efeitos daquela decisão, momento
em que será aplicado o IPCA-E.

4.  A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, atingiu,
quanto aos juros de mora, apenas as dívidas de natureza tributária, mantendo-se em
relação a créditos salariais, razão pela qual é impositiva a incidência do índice de
caderneta de poupança, a contar da citação.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO N.º 0000651-98.2013.815.2001,  em que figuram
como Apelante  o Município de João Pessoa e como Apelada Larissa Branquinho
Vargas Brinhol.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e da
Remessa Necessária, negando-lhes provimento.

VOTO.

O  Município  de  João  Pessoa interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Comarca desta Capital, f. 68/70,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por Larissa Branquinho
Vargas Brinhol, que julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar à Autora a
Gratificação de Produção de Desempenho - GPD relativa a partir de novembro de
2012 até o termo final da sua licença-maternidade, acrescida de correção monetária,
bem como a adimplir os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em  suas  Razões,  f.  74/76,  alegou  que  a  Apelada  não  possui  direito  à
percepção da GPD enquanto estiver de licença-maternidade, haja vista o seu caráter
pro labore faciendo.

Asseverou ainda que a concessão da rubrica é discricionária e que o seu
adimplemento  a  servidores  afastados  transgride  os  princípios  constitucionais
norteadores da Administração Pública.

Aduziu ainda  que a licença-maternidade é  contabilizada como tempo de
efetivo  serviço  apenas  para  fins  previdenciários,  não  sendo  possível  que  seja
considerada  para  pagamento  de  verba  calculada  com  base  em  critérios  de
produtividade.

Requereu o provimento da Apelação para que seja reformada a Sentença e
julgado improcedente o pedido.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, f. 81/92, sustentando que a
licença-maternidade não prejudica a percepção da remuneração cabível à servidora
gestante, acrescentando que a verba em questão é paga indistintamente a todos os
servidores municipais da área de saúde,  pugnando, ao final,  pela manutenção do
Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os seus requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e da
Remessa Necessária, analisando-as conjuntamente.



A Apelada,  ocupante do cargo efetivo de Fisioterapeuta no Município de
João Pessoa,  entrou  no gozo de  licença-maternidade  desde  o nascimento  de  seu
filho,  em 30 de  agosto  de  2012,  f.  13,  deixando  de  perceber  a  Gratificação  de
Desempenho de Produtividade – GDP a partir  do mês de novembro de 2012, f.
15/18, dois meses após o início do afastamento, sob a justificativa do Ente Público
de que a referida verba se baseia na produção do servidor em atividade.

A  GDP,  instituída  pela  Lei  Complementar  nº  51/2008  e  destinada  aos
profissionais da Rede Municipal de Saúde, de fato,  foi estabelecida com base na
produção dos servidores, consoante dispõe o art. 43 e § 1º1, do referido Diploma
Legal,  o  que  a  caracteriza  como  verba  de  natureza  propter  laborem  faciendo,
cingindo-se a controvérsia em saber se a referida rubrica deve ser paga durante o
período do gozo de licença-maternidade.

A  Lei  Municipal  nº  2.380/1979,  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do
Município de João Pessoa, prescreve, em seu art. 99, VIII2, que o afastamento em
virtude da licença da servidora gestante será considerado como efetivo exercício, ao
passo que o art. 1333, dispõe que a referida licença será concedida mediante inspeção
médica e conferirá o direito à percepção de vencimento integral. 

 
Da interpretação sistemática dos referidos dispositivos, depreende-se que a

remuneração percebida ordinariamente pela servidora deverá ser paga por ocasião da
licença-maternidade,  independentemente  de  sua  natureza  ou  de  seu  caráter
permanente ou transitório.

Os Órgãos Fracionários  desta  Corte  de Justiça,  com base nessa premissa,
firmaram  o  entendimento  de  que  a  GDP,  muito  embora  tenha  caráter  propter
laborem  faciendo,  se  estende  às  servidoras  em  gozo  de  licença-maternidade,
notadamente quando se verifica que o pagamento dessa rubrica vem sendo realizado
de forma indistinta e linear aos servidores da área de saúde4.

1Art. 43. Fica criada a Gratificação de Desempenho de Produção – GDP para os profissionais de saúde da Rede
Municipal de Saúde.
§ 1º. A gratificação do caput do presente artigo será estabelecida com base na produção dos profissionais da rede
municipal de saúde, obedecido o valor financeiro arrecadado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.

2Art. 99. Será considerado de efetivo exercício, com as restrições constantes desta lei, o afastamento em virtude
de: […] VIII - licença a funcionária gestante; […]

3 Art.  133 - A funcionária gestante será concedida licença integral pelo prazo de 4 (quatro) meses mediante
inspeção médica, com vencimento integral.

4 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES  –  GSHU  E  A  GRATIFICAÇÃO  DE
DESEMPENHO DE PRODUÇÃO – GDP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS
NA LEI MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Aos servidores públicos só
serão devidas as vantagens previstas em lei,  pelo que a Gratificação de Serviços Hospitalares de
Urgência – GSHU só poderá ser efetivamente implantada desde que haja autorização exclusiva do
Chefe do Poder Executivo regulando a matéria e determinando os critérios a serem utilizados. - No
que se refere a Gratificação de Desempenho de Produção, esta é estabelecida com base na produção
dos profissionais da saúde, não possuindo, portanto,  um valor fixo. - Entendo que ela tem típica
natureza “propter laborem”, ou seja, seu recebimento depende da efetiva prestação de serviço; bem
como que tais serviços devem ser avaliados produtivos pela Administração, que o faz com base em
ato normativo da Secretaria Municipal de Saúde; e ainda, tem seu valor condicionado ao montante
financeiro  arrecada  pelo  SUS,  tudo  com  esteio  na  Lei  Complementar  n°  051/2008  (PCCR  da
Promovente). –  Contudo, entendo que a Gratificação de Desempenho de Produção é extensiva aos
períodos  de  afastamentos,  tais  como:  licenças,  férias,  etc. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00121212920138152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO



Considerando a interrupção do pagamento da GDP a partir do segundo mês
da licença-maternidade e o reconhecimento jurisprudencial da extensão da rubrica
durante o período de afastamento, é impositiva a manutenção da condenação do Ente
Público ao pagamento da verba nos meses inadimplidos.

Com relação à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a
condenação, a jurisprudência do STJ definiu esses consectários como matérias de
ordem pública passíveis de serem examinadas de ofício sem caracterizar violação ao
princípio da non reformatio in pejus5.

O Supremo Tribunal  Federal,  no  julgamento  das  ADINS 4.357 e  4.4256,

DOS SANTOS , j. em 30-08-2016)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA  GESTANTE.
LICENÇA  À MATERNIDADE.  PERÍODO  DE  EFETIVO  EXERCÍCIO.  GRATIFICAÇÃO  DE
DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO. VERBA DE CARÁTER
ALIMENTAR.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. - "Os períodos de fruição de férias, licença maternidade ou paternidade, são considerados
de efetivo exercício das atribuições inerentes ao cargo detido pelo servidor, legitimando-o que, nos
períodos de afastamento, aufira as vantagens remuneratórias que percebe quando em atividade." - Em
conformidade  com  o  caput  do  art.  557,  do  CPC,  "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 - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20140120620148150000, - Não possui -,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 13-07-2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-MATERNIDADE -
PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO (GDP) -  LIMINAR
DEFERIDA  -  IRRESIGNAÇÃO  -  CARÁTER  "PRO  LABORE  FACIENDO"  DA  VERBA  -
PAGAMENTO  INDISTINTO  AOS  SERVIDORES  DA  ATIVA  -  POSSIBILIDADE  DE
EXTENSÃO  AOS  INATIVOS  -  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  -  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  -  Segundo  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  "as  gratificações  de
desempenho,  ainda que possuam caráter  "pro labore faciendo",  se forem pagas indistintamente a
todos  os  servidores  da  ativa,  no  mesmo  percentual,  convertem-se  em  gratificação  de  natureza
genérica extensíveis a todos os aposentados e pensionistas" (STJ; AgRg no AREsp 485961/CE; Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho;  Primeira Turma;  Julg.  07/04/2015; DJe,  13/04/2015) -  Da
leitura  do  art.  43  da  Lei  Municipal  nº  51/2008,  instituidor  da  Gratificação  de  Desempenho  de
Produção - GDP, depreende-se que a referida verba não está sendo paga com base em avaliações
individuais,  mas  de  forma  indistinta  e  linear  aos  servidores  da  área  de  saúde,  razão  pela  qual,
conforme jurisprudência do STJ, há possibilidade de extensão aos inativos (ou seja, àqueles que não
estão em efetivo exercício, hipótese na qual se enquadram, por analogia, as servidoras em gozo de
licença-maternidade). - Recurso desprovido para manter a liminar deferida em primeiro grau. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00009032220158150000,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. em 30-06-2015)

5 [...]. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e os juros de mora,
enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por
isso,  podem ser  analisados até  mesmo de ofício,  inexistindo a alegada reformatio in  pejus,  pelo
Tribunal  a  quo.  [...].  (AgInt  no  REsp  1604962/GO,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

6 DIREITO CONSTITUCIONAL.  […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CF,  ART.  5º,  XXII).  INADEQUAÇÃO  MANIFESTA  ENTRE  MEIOS  E  FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  UTILIZAÇÃO  DO  RENDIMENTO  DA  CADERNETA  DE
POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS



declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/097, modulando os efeitos dessa decisão para  25 de março de
20158, de modo que, in casu, as verbas constantes do capítulo condenatório deverão
ser corrigidas pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data da mencionada
modulação, momento a partir do qual será aplicado o IPCA-E.

A  declaração  de  inconstitucionalidade  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,
atingiu,  quanto  aos  juros  de  mora,  apenas  as  dívidas  de  natureza  tributária,
mantendo-se  em  relação  a  créditos  salariais,  razão  pela  qual  sua  incidência
obedecerá ao índice de caderneta de poupança, a contar da citação.

Posto isso, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, negando-lhes
provimento,  e  determino, de ofício,  que,  sobre o capítulo condenatório,  seja

INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE
DEVEDOR  PÚBLICO  E  DEVEDOR  PRIVADO  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental  de propriedade (CF, art. 5º,  XXII)  resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária  dos débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  perfaz-se  segundo o índice  oficial  de
remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz
de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover
o fim a que se destina (traduzir  a  inflação do período).  6.  A quantificação dos juros  moratórios
relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança  vulnera o princípio constitucional  da  isonomia  (CF,  art.  5º,  caput)  ao  incidir  sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1%
ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial
sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF,
incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios
incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. […]. (ADI 4357,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

7 Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança.

8 QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS  EFEITOS  DE  DECISÃO
DECLARATÓRIA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES
CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES.  PRECEDENTES DO STF.  REGIME DE EXECUÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº
62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]. Confere-se eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda  Constitucional  nº
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo  Especial (IPCA-E). […]. (ADI 4425 QO, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG
03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)



aplicada  a  correção  monetária,  a  partir  do  inadimplemento  da  GDP,  pelo
índice da caderneta de poupança até 25/03/2015,  momento a partir do qual
incidirá  o  IPCA-E,  e  os  juros  de  mora,  computados  desde  a  citação,
exclusivamente pelo índice da caderneta de poupança.

É o Voto. 

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


