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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0001221-61.2016.815.0261

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante: Maria Aparecida Pedroza -  Adv.: Damião Guimarães Leite (OAB/PB
13.293).

Apelado: Município de Olho D’Água, representado por seu Procurador João
Paulo Figueiredo de Almeida (OAB/PB 18.986).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
PROFESSORA. QUINQUÊNIO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  INCONFORMISMO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE  AUTORA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  ALTERAÇÃO  DO  PLANO  DE  CARREIRA
DO MAGISTÉRIO PELA LEI MUNICIPAL N. 37/2010.
MODIFICAÇÃO  DA  COMPOSIÇÃO  DOS
PROVENTOS.  BENEFÍCIO EXTINTO. INEXISTÊNCIA
DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
MANUTENÇÃO  DO  VALOR  GLOBAL  DOS
PROVENTOS.  AUSÊNCIA  DE  CONTRARIEDADE  À
IRREDUTIBILIDADE  DOS  VENCIMENTOS.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

-  “(...)  1.  Não  há  direito  adquirido  a  regime
jurídico,  sendo  possível,  portanto,  a  redução  ou
mesmo  a  supressão  de  gratificações  ou  outras
parcelas remuneratórias, desde que preservado o
valor  nominal  da  remuneração.  Precedentes.  2.
Reexame  de  fatos  e  provas.  Inviabilidade  do
recurso  extraordinário.  Súmula  279  do  Supremo
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Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega
provimento.”  (STF,  RE  593711  AgR,  Relator(a):
Min.  EROS  GRAU,  2ª  Turma,  julgado  em
17/03/2009).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida
Pedroza contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  da
Comarca de Piancó/PB que,  nos  autos  da Ação Ordinária  de Cobrança que
move  contra  o  Município  de  Olho  D’Água/PB,  julgou  improcedente  os
pedidos contidos na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 38/39-v), sustenta a apelante que
“a extinção do adicional de quinquênio não pode produzir efeitos retroativos,
alega que os servidores que tenham o direito adquirido a percepção do referido
adicional  até  a  vigência  da  nova  lei  não  podem  ser  atingidos”.  Por  fim,
requereu o provimento do recurso no sentido de que seja julgada procedente a
demanda  para  que  o  município  apelado  seja  condenado  a  “implantar  o
percentual de quinquênio até a data da vigência da nova lei municipal, bem
como ao pagamento dos meses em que ficou sem haver o referido pagamento,
além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais com juros
e correção monetária”.

Devidamente  intimado  o  apelado  deixou  de  apresentar
contrarrazões, conforme certidão de fl. 41.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não
emitiu parecer por entender que não há interesse público que recomende a
intervenção ministerial. (fls. 48/50). 

É o relatório.
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VOTO

A  recorrente  é  servidora  pública  do  município  apelado,
exercendo o cargo de Professora de Educação Básica I, desde 01/05/1988 (fl.
07), com isso requer a implantação da gratificação (quinquênio), na ordem de
cinco anos de efetivo exercício.

A Lei Municipal nº 37/2010, que dispõe sobre o novo Plano
de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Olho D’Água,
em seu art. 41, §5º assim dispõe: 

 Art. 41, §5º: Fica extinto o percentual de 5% (cinco
por cento) referente ao quinquênio por cada cinco anos
de efetivo  exercício  no  serviço  público  municipal  dos
cargos  integrantes  do  Quadro  Efetivo  do  Magistério
Público Municipal, preservando-se o direito adquirido.

Verifica-se, neste contexto, que  nada impede que uma lei
modifique  por  completo  a  composição  remuneratória  de  um cargo  público,
extinguindo ou reduzindo gratificações e adicionais, ou alterando a maneira de
calculá-los, desde que o valor final da remuneração seja preservado.

Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que
já  consolidou  entendimento  acerca  da  inexistência  de  direito  adquirido  a
regime  jurídico,  desde  que  seja  observado  o  princípio  da  irredutibilidade
salarial, vejamos alguns julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
ALTERAÇÃO  NA  FORMA  DE  COMPOSIÇÃO  SALARIAL.
PRESERVAÇÃO  DO  VALOR  NOMINAL.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito adquirido a regime
jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo
a  supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas
remuneratórias, desde que preservado o valor nominal
da remuneração. Precedentes. 2. Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.”  (STF,  RE  593711  AgR,
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Relator(a):  Min. EROS GRAU, 2ª Turma, julgado em
17/03/2009)

EMENTA:  RECURSO.  Extraordinário.  Provimento.
Servidor  público.  Militar.  Vencimentos.  Adicional  de
inatividade.  Supressão.  Possibilidade.  Não  há  direito
adquirido  do  servidor  público  estatutário  à
inalterabilidade  do  regime  jurídico  pertinente  à
composição  dos  vencimentos,  desde  que  a  eventual
modificação  introduzida  por  ato  legislativo
superveniente  preserve  o  montante  global  da
remuneração  e,  em  conseqüência,  não  provoque
decesso de caráter pecuniário.”(STF, AI 609997 AgR,
Relator(a):   Min.  CEZAR PELUSO,  2ª Turma, julgado
em 10/02/2009)

Desse  modo,  não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico
funcional pertinente à composição dos vencimentos,  o legislador é livre para
estabelecer nova fórmula, desde que eventual modificação introduzida por ato
legislativo  superveniente,  no  caso  a  Lei  Municipal  n.  37/2010,  preserve  o
montante global da remuneração.

No  caso  dos  autos,  não  se  tem  prova  de  que  houve  a
redução do patamar remuneratório anteriormente percebido.

Ademais,  no que se refere ao pleito do recorrente em ter
implantado em seus vencimentos o percentual de quinquênio até a data da
vigência da nova Lei Municipal, não merece prosperar, pois, esta  entrou em
vigor  no  ano  de  2010,  ao  passo  que  a  presente  ação  foi  proposta  em
03/06/2016  (fl.  10),  portanto,  nos  termos  do  Decreto  nº  20.910/32  e  da
Súmula  nº  85  STJ,  estão  prescritas  eventuais  pretensões  de  diferenças
salariais vencidas no quinquênio anterior a data da propositura da presente
demanda.

Sobre  a  matéria,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba já se pronunciou, conforme se verifica a partir do seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  QUINQUÊNIO.
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IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO.
IRRESIGNAÇÃO DA  PARTE  AUTORA.  ADICIONAL
POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  LEI  MUNICIPAL  Nº
37/2010. BENEFÍCIO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTO.
OBSERVÂNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não existe direito
adquirido  a  regime  jurídico  de  remuneração,  sendo
possível  à  lei  superveniente  promover  a  redução  ou
supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas
remuneratórias,  conquanto  preservado  o  montante
global  dos vencimentos,  de acordo com a orientação
jurisprudencial  dos  nossos  tribunais.  -  Exige-se,  em
hipóteses  de  alteração  do  regime  jurídico,  a  não
redução  no  valor  referente  à  composição  dos
vencimentos  do  servidor  público,  em  respeito  ao
princípio  da  irredutibilidade  da  remuneração,
consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00012155420168150261,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO , j. em 27-03-2018) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. LEI
MUNICIPAL  QUE  EXTINGUIU  O  PERCENTUAL
REFERENTE AO QUINQUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. -  Não  há  direito  adquirido  do  servidor
público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico
pertinente à composição dos vencimentos, desde que
seja  observado  o  princípio  da  irredutibilidade  de
vencimentos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011627320168150261,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 13-
03-2018) 
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Portanto,  a  modificação  do  regime  jurídico  do  servidor
público  não  configura  violação  ao  instituto  do  “direito  adquirido”,  sendo
permitida no ordenamento jurídico pátrio, desde que não haja a redução da
remuneração anteriormente paga.

No caso em tela, a alteração do regime jurídico da apelante
foi feita em obediência a essas regras, pois, apesar de ter havido a extinção do
adicional por tempo de serviço, não houve qualquer redução no valor global
das respectivas remunerações.

Destarte,  inexistindo  redução  nos  proventos  da  apelante,
não há ilegalidade na extinção de vantagem pecuniária, tendo em vista ser
possível a alteração do regime jurídico do servidor público, quando respeitado
o princípio da irredutibilidade.

Ante o exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo incólume a sentença combatida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015,  majoro os
honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento), perfazendo o total de
20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da causa,  ficando a sua exigibilidade
suspensa em virtude de ser a ora recorrente beneficiária  da gratuidade da
justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

 
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, com Jurisdição limitada, para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de
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Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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