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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial e Apelações Cíveis nº. 0001512-49.2013.815.0881

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado -

1º) Apelante: Município de São Bento – Adv.: Camila Marinho Lisboa
Alves (OAB-PB 19.279) e Cícero Pedro da Silva Filho (OAB-PB 19.196).

2º) Apelante: Instituto Municipal de Previdência de São Bento - IMPRESB
– Adv.: Camila Marinho Lisboa Alves (OAB-PB 19.279).

3ª) Apelante: Tereza Edith Pereira Oliveira Carvalho – Adv.: Admilson
Leite de Almeida Júnior (OAB-PB 11.211). 

Remetente: Juízo da Comarca de São Bento.

EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. LICENÇA GESTANTE.
GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO  DO  PSF  –
IMPOSSIBILIDADE.  REMESSA  NECESSÁRIA,
APELOS  DO  MUNICÍPIO,  DO  INSTITUTO  DE
PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL  E  DA  PARTE  AUTORA.
ANÁLISE  EM  CONJUNTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DOS APELOS DO MUNICÍPIO E DO
INSTITUTO  DA  PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL  –
IMPRESB  -  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO
TESOURO  MUNICIPAL-  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  1)
RECURSO  OFICIAL  E  RECURSOS  DOS  ENTES
PÚBLICOS.  SUPRESSÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE
FUNÇÃO  DO  PSF  (PROGRAMA  DE  SAÚDE  DA
FAMÍLIA)  NO  PERÍODO  DE  LICENÇA  GESTANTE.
ALEGAÇÃO  DE   QUE  REFERIDA  VERBA  SÓ  É
DEVIDA  EM  PLENA  ATIVIDADE.  IRRELEVÂNCIA.
SERVIDORA EFETIVA. ENFERMEIRA. ILEGALIDADE
NA  SUPRESSÃO.  O  PERÍODO  DE  LICENÇA
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GESTANTE É COMPREENDIDO COMO EM EFETIVO
EXERCÍCIO  DA  ATIVIDADE.  PROIBIÇÃO  DE
SUPRESSÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO.
NORMA  CONSTITUCIONAL.  INTELIGÊNCIA  DOS

ARTS. 39, §3º C/C  ART. 7, XVIII, TODOS DA
CF/88 E ESTATUTO DOS SERVIDORES DE SÃO
BENTO, LEI 566/2011, ART. 170. VEDAÇÃO DE
REDUÇÃO  DE  REMUNERAÇÃO  NO  PERÍODO
DE  LICENÇA  GESTANTE.  2)  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MERAS
AFLIÇÕES, COMUNS AO COTIDIANO DA VIDA
EM SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
E  DESPROVIMENTOS  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E OS TRÊS APELOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  aos  apelos  e  à  remessa

oficial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Recurso  Oficial e  Apelações  Cíveis
interpostas  pelo  1º)  Apelante: Município  de  São  Bento;  2º)
Apelante:  Instituto  Municipal  de  Previdência  de  São  Bento  –
IMPRESB e  3ª) Apelante: Tereza Edith Pereira Oliveira Carvalho
hostilizando a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Bento,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela 3ª) Apelante em face dos Entes Públicos supracitados.  

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente o
pedido  formulado  pela  Autora/3ª)  Apelante,  no  sentido  de condenar  o
Município e a Autarquia Municipal a pagar à promovente a gratificação do
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PSF correspondente ao período em que a  mesma esteve sob gozo de
Licença Gestante. 

Insatisfeito, o 1º) Apelante: Município de São Bento
expõe,  em suas razões recursais  (fls.158/168),  como preliminar,  a sua
Ilegitimidade Passiva Ad Causam, tento em vista que a natureza da causa
é previdenciária, alegando que seria a Autarquia Municipal previdenciária
a  pessoa  jurídica  própria  pra  responder  a  tal  demanda,  no  mérito,
sustenta que a Autora/Apelada exerce o cargo de enfermeira e, no período
em  que  se  encontrava  de  licença  maternidade  a  Edilidade  teve  que
contratar  nova  funcionária  para  exercer  sua  função,  tendo  em vista  a
necessidade  do  serviço  do  “Programa  PSF”,  não  sendo  justo  que  o
Município  arque,  no  período  de  gozo  de  licença  maternidade,  com  o
pagamento  de  gratificação  que  tem sua  natureza  propter  laborem,  só
podendo ser paga com o efetivo exercício do serviço. Desse modo, pugna
pelo acolhimento da preliminar e, caso não seja acolhida, a reforma da
sentença. 

O 2º) Apelante: Instituto Municipal de Previdência
de  São  Bento  –  IMPRESB,  em  suas  razões  recursais  (fls.177/180)
pugna pela reforma do julgado, alegando que a gratificação em comento
só é devida quando o profissional da área de saúde estiver efetivamente
exercendo as atividades inerentes ao programa do PSF, logo a Autora não
faz jus ao recebimento do retroativo no período em que se encontrava
afastada  das  funções  por  licença.  Assim,  pugna  pelo  provimento  do
recurso para reformar a sentença para total improcedência. 

A  3ª)  Apelante:  Tereza  Edith  Pereira  Oliveira
Carvalho, pleiteia  a  reforma  parcial  do  julgado,  no  sentido  de
condenarem as demandadas em indenização por danos morais. 

Há  Recurso  Oficial  dos  Entes  Públicos,  ante  a
condenação ilíquida da Fazenda Pública.  

Sem  contrarrazões  por  Tereza  Edith  Pereira  Oliveira
Carvalho, conforme certidão (fl. 214).
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Contrarrazões do Município (fl. 205/210).

Contrarrazões do  Instituto Municipal de Previdência de
São Bento – IMPRESB (fls.196/201).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer (fls.220/222), rejeitando a preliminar de ilegitimidade
passiva  do  Município  de  São  Bento  e,  no  mérito,  entendeu  ausente  o
interesse público que legitime sua intervenção. 

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR: ilegitimidade passiva ad causam do
Município de São Bento.

O  Município  de  São  Bento  suscita,  em  sede  de
preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo
em vista ser a causa de natureza previdenciária, sendo portanto o ente
previdenciário o responsável para dirimir a questão. 

O Instituto  Municipal  de Previdência  de  São Bento  –
IMPRESB é uma Autarquia municipal que foi instituída com o objetivo de
organizar o Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do município.

Sendo  uma  autarquia  municipal,  é  um  ente  da
Administração Pública Indireta, dotada de personalidade jurídica própria
cuja  função  consiste,  primordialmente,  gerir  o  Sistema  de  Previdência
Social dos Servidores do Município de São Bento.

Não obstante, ser uma autarquia e, como tal, ser titular
de direitos e obrigações próprias, verifica-se que a responsabilidade pelo
recolhimento de contribuições e o pagamento das aposentadorias, licenças
e  demais  verbas  de  natureza  previdenciária  fica  a  cargo  do  Tesouro
Municipal. 
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Assim, se o Município, através do “Tesouro Municipal”, é
o  responsável  pelo  “recebimento  de  contribuições  e  o  pagamento  de
benefícios”, inegável que deve figurar na lide.

Ademais,  embora  o  Município  de  São  Bento  cite  a
criação da lei que transfere toda responsabilidade para o ente autárquico
do município, não traz referida lei para fazer prova do alegado. 

Isto posto,  REJEITO a preliminar de ilegitimidade
do Município de São Bento.

MÉRITO

Conheço  dos  recursos,  pois  preenchidos  os
pressupostos recursais.

Analisarei em conjunto a Remessa Oficial e os apelos do
Município e da Autarquia Previdenciária, por tratar-se do mesmo assunto. 

1) Análise dos recursos dos Entes Públicos e da
Remessa Necessária:

O Município de São Bento e o  Instituto Municipal  de
Previdência de São Bento – IMPRESB sustentam que não devem pagar a
Gratificação de Função do Programa de Saúde da Família.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  servidora
Autora, ora Apelada é enfermeira do PSF(Programa de Saúde da Família) e
em virtude de trabalhar em referido programa, percebe como gratificação
de  função  a  quantia  de  R$  1.400,00  (um  mil  e  quatrocentos  reais),
conforme se observa das fichas financeiras (fls. 89/91).  

Ocorre que ao sair em licença maternidade (120 dias),
teve de seus vencimentos, suprimida referida gratificação, sob justificativa
de  que  essa  verba  só  era  devida  quando  o  servidor  encontra-se
efetivamente prestando seu serviço no programa PSF, sendo vedado seu
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pagamento aos que estiverem no gozo de qualquer licença. 

A constituição Federal garante ao servidor o direito a
Licença Gestante, conforme se observa:

Art.  39. A União, os Estados,  o Distrito Federal  e os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores  designados  pelos  respectivos  Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) 

§ 3º  Aplica-se aos  servidores ocupantes  de cargo público o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer  requisitos
diferenciados  de  admissão  quando  a  natureza  do  cargo  o
exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Por sua vez, o art. 7, XVIII, da CF assim prescreve:

Art. 7 (…):

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

A Lei Municipal 566/2011, do Município de São Bento,
que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores, assim trata do
assunto:  

Art. 170 – Será concedida a licença à servidora gestante
por  120  (cento  e  vinte  dias)  dias  consecutivos,  sem
prejuízo da remuneração. 

Ora, se tanto a Constituição Federal, como a legislação
municipal diz que a servidora terá direito a licença sem prejuízo de sua
remuneração,  não  há  motivo  legal  para  o  município  suprimir  tal
gratificação  no  período  de  licença  maternidade,  mesmo que use  a  Lei
Complementar  570/2012  como  justificativa  para  interpretar  tal
afastamento  da  gratificação,  pois  referido  entendimento  mostra-se  em
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desarmonia com a Constituição Federal,  que veda qualquer redução na
remuneração da servidora,  pois  considera que no período de licença a
servidora ainda encontra-se em efetivo exercício do cargo.

Nestes termos, a jurisprudência é clara em inúmeros
tribunais:

Tribunal de Justiça da Paraíba:

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA - SERVIDORA  EFETIVA - ENFERMEIRA -
GOZO DE  LICENÇA-MATERNIDADE -  SUPRESSÃO
DE GRATIFICAÇÃO PSF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-  IRRESIGNAÇÃO  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO  PELA  EDILIDADE  -  NECESSIDADE  DE
QUITAÇÃO  -  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  -
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO
PARCIAL  À  REMESSA  NECESSÁRIA .  -  Em  se
tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar
a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter
pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se
tratar de fato extintivo do direito perseguido". Restando
demonstrado  o  vínculo  e  inexistindo  provas  desse
pagamento,  deve  o  promovido  ser  compelido  ao
adimplemento  das  verbas  salariais  cobradas.  -
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  SALÁRIO-MATERNIDADE.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  NA  ÁREA  DE  MEDICINA.  GESTAÇÃO.
SALÁRIO  MATERNIDADE.  BENEFÍCIO  DEVIDO.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
PAGAMENTO  NÃO  DEMONSTRADO.  ÔNUS  DO  ENTE
PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  A  jurisprudência  do  Superior
Tribunal Federal é uníssona, quanto ao entendimento de
que as servidoras públicas, inclusive, as contratadas a
título precário, independentemente do regime jurídico
laborado,  possuem direito  à  licença-maternidade  e  à
estabilidade  provisória  desde  a  co  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00015930420118150061,  1ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  MARIA DE  FÁTIMA
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MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 30-05-2017) .

Tribunal de Justiça de Goiás:

TJGO-0181714)  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA.  LICENÇA  MATERNIDADE E
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.  GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DEVIDA. I - A a
Constituição Federal, em seu art. 7º, XVIII, estabelece
o direito  social  da trabalhadora à licença à gestante,
sendo  vedada qualquer  redução  em seu  salário
durante  seu  gozo,  sendo  que  referida  norma
constitucional  tem  previsão  semelhante  no
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de
Goiás - Lei nº 10.460/88, o qual ainda considera
como efetivo exercício do cargo, a servidora que
estiver  em  gozo  de  licença  à  gestante. II  -  A
despeito de o art. 1º da Lei nº 17.625/12 dispor sobre
a  gratificação  por  exercício  de  serviço  de  saúde,
vantagem pecuniária concedida em razão da função do
servidor,  seja  ele  médico,  enfermeiro  ou  técnico  em
radiologia, em efetivo exercício na Secretaria de Estado
da Saúde, o art. 35, XI, da Lei nº 10.460/88, que trata
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de  Goiás, considera  em  efetivo  exercício  as
servidoras  em  gozo  de  licença  à  maternidade,
logo  a  gratificação  por  exercício  de  serviço  de
saúde não pode ser afastada durante o período da
licença. III  -  Quanto  à  restituição  ao  erário  da
importância  que  entende  indevidamente  pagas  à
servidora pública referente ao valor por ela recebido no
período correspondente aos 30 dias para tratamento de
saúde,  importa  dizer  que  a  autoexecutoriedade  da
medida  por  parte  da  Administração,  sem  a  prévia
anuência  da  servidora  sobre  a  possibilidade  de
restituição ou mesmo sobre a forma em que se dará,
afronta  o  princípio  do  devido  processo  legal,  com
garantia  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.
SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança nº
5184658-92.2016.8.09.0000,  2ª  Câmara  Cível  do
TJGO, Rel. José Carlos de Oliveira. DJ 01.03.2018). 

Em caso similar, pelo  Tribunal Regional Federal da
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3ª Região:

TRF3-0454350) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE  ATIVIDADE  DO  SEGURO  SOCIAL  (GDASS).
AVALIAÇÃO  INDIVIDUAL.  LICENÇA  À  GESTANTE.
TEMPO  CONSIDERADO  COMO  DE  EFETIVO
EXERCÍCIO. DECRETO  6.493/08.  INSTRUÇÃO
NORMATIVA  38/INSS/PRES.  ATOS  QUE  EXCEDEM OS
LIMITES  DO  PODER  REGULAMENTAR.  1.  A  Lei
10.855/04  instituiu  a  Carreira  do  Seguro  Social,
conferindo  aos  titulares  dos  cargos  nela  inseridos  a
Gratificação  de  Desempenho  de  Atividade  do  Seguro
Social (GDASS), nos termos do art. 11, que estabelece
as normas gerais para seu pagamento, outorgando ao
Poder  Executivo  a  regulamentação  dos  parâmetros  e
critérios  de  concessão.  2.  Posteriormente,  o  Decreto
6.493/08,  regulamentou  os  critérios  e  procedimentos
gerais  a  serem  observados  para  a  realização  das
avaliações de desempenho individual e institucional dos
servidores do INSS, para fins de pagamento da GDASS,
tendo  previsto  a  regra  segundo  a  qual  a  avaliação
individual  deixa  de  produzir  efeitos  caso  o  servidor
tenha  permanecido  em  exercício  das  atividades  por
tempo inferior a 2/3 (dois terços) do ciclo avaliativo. 3.
No caso dos autos, demonstrou a apelada que somente
não esteve em atividade no período entre 20.01.2009 a
18.07.2009 em razão do gozo de licença à gestante, do
qual 78 (setenta e oito) dias coincidiram com o período
de avaliação do primeiro ciclo, não se atingindo o lapso
mínimo  exigido  nos  atos  normativos  acima referidos.
Consequentemente,  não  foi  realizada  sua  avaliação
individual,  tendo  recebido  a  GDASS  somente
proporcional  a  80  (oitenta)  pontos,  em vez  dos  100
(cem) pontos a que faria jus. 4. O tempo de licença à
gestante  deve  ser  considerado  como de  efetivo
exercício, por expressa dicção do  art. 102, VIII, "a",
da Lei 8.112/90. 5. Em que pese o fato de a avaliação
individual implicar a atividade efetiva do servidor, não
se entremostra razoável que a servidora (mulher) tenha
obstado o direito de receber avaliação de desempenho
relativo ao primeiro ciclo, por encontrar-se em licença
gestacional. 6. De outro lado, cumpre reconhecer que
as regras contidas nos arts. 5º, § 4º, e 20 do Decreto
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6.493/08 desbordam dos limites do poder regulamentar
conferido pelo § 6º do  art. 11 da Lei 10.855/04, pois
cria requisito novo para que o servidor público faça jus
à avaliação individual não previsto em lei e restringe
seu direito ao recebimento da GDASS. 7. Além de ter
excedido  o  poder  regulamentar  outorgado  pelo
legislador,  o  Poder  Executivo,  ao  expedir  o  referido
Decreto, violou  os  direitos  constitucionais  à
proteção da maternidade, da família e da criança
(arts.  6º  e  7º,  XIII,  39,  §  3º,  226  e  227  da
Constituição  da  República).  8.  Igualmente,  a
licença  à  gestante  é  um  direito  assegurado  à
servidora  pública  federal  (art.  207  da  Lei
8.112/90),  e  não  pode  ser  utilizado  como
fundamento  em  seu  prejuízo. 9.  Reexame
necessário e apelação não providos. (Apelação Cível nº
0010075-73.2009.4.03.6108, 5ª Turma do TRF da 3ª
Região,  Rel.  Convocado  Louise  Filgueiras.  j.
12.06.2017, unânime, e-DJF3 20.06.2017). 

Dessa  forma,  percebe-se  que  o  direito  aqui  tratado
emana  da  Constituição  Federal/1988,  que  proíbe  a  supressão  na
remuneração de servidor quando no período de licença a gestante, não
havendo assim o que se modificar na sentença nesse ponto. 

2) Recurso da Parte Autora

Pleiteia  a  Autora  o  recebimento  de  indenização  por
danos morais, pela supressão de gratificação de seus vencimentos. 

No que diz respeito ao dever de indenizar, o recurso da
parte autora não tem como prosperar, pois trata-se de meras questões
patrimoniais, não repercutindo na esfera moral da servidora. 

Para configuração do dever de indenizar cabe a parte
demonstrar o ato omissivo ou comissivo, o nexo causal e o efetivo dano, o
que não foi demonstrado pela parte autora, que limitou-se a pedir danos
morais pela supressão de sua gratificação no período de licença gestante. 
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Tendo  em  vista  que  a  questão  patrimonial  será
corrigida com as devidas correções monetárias  e juros de mora,  resta
claro que os prejuízos econômicos serão reparados. 

Assim, tendo em vista que a autora não demonstrou
que o ato tenha causado-lhe outras repercussões, que não patrimoniais,
resta infundado tal  pedido indenizatório, pois os desconfortos causados
são situações as quais o “homem médio” pode suportar no cotidiano da
vida em sociedade. 

Ante  o  exposto, rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva  ad causam  do Município de São Bento,  ao
passo que desprovejo a Remessa Oficial  e ambas as apelações,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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