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DECISÃO
 

 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar em que as impetrantes

contestam a supressão de gratificação incorporada aos seus vencimentos. 
Aduzem que as gratificações foram retiradas ilegalmente, sem a devida conclusão

dos processos administrativos e com desrespeito a lei municipal e o direito adquirido. 
Requerem a suspensão dos atos (em caráter liminar) e, ao final, a declaração de

nulidade, com retorno das gratificações.

Juntaram documentos que julgam hábeis a provar seu direito. 
É o relatório.

 
Fundamento e decido. 

 
Neste primeiro juízo cognitivo, de caráter eminentemente superficial, entendo

presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada (fumus boni iuris e o periculum in mora
).
 

No caso dos autos, o fumus boni iuris ficou demonstrado, diante da documentação

acostada aos autos, notadamente pelas portarias (que removeram as gratificações), cópia da Lei

Municipal nº 930/2017 (Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do

Sistema Municipal de Ensino) fichas funcionais e cópias dos processos administrativos.  

Em análise meramente perfunctória, com base na Lei Municipal nº 930/2017 e nas

fichas funcionais juntadas, percebe-se que as professoras fazem jus à incorporação da

gratificação, conforme artigo 108 da citada lei, in verbis: 
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Art. 108. Fica assegurado estabilidade financeira, quanto a

gratificação ou comissão percebida a qualquer título, por mais de

5 (cinco) anos ininterruptos, ou 7 (sete) intercalados, facultada a

opção de incorporar a de maior tempo exercido, ou a última de

valor superior quando esta for atribuída por prazo não inferior a

12 (doze) meses, vedada a sua acumulação com qualquer outra de

igual finalidade. 

Desse modo, encontra-se presente o "periculum in mora", diante da possibilidade de

ineficácia da medida, caso deferida apenas ao fim da demanda, uma vez que supressão da

gratificação e, consequentemente, redução de salário, através das portarias, sem conceder

oportunidade ao contraditório e à ampla defesa, o que pode vir a ocasionar prejuízo financeiro na

vida das impetrantes. 

Em que pese o poder dever da Administração pública de rever e anular seus

próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme a Súmula 443 do STF, tal prerrogativa

deve ser precedida do devido processo legal quando invade a esfera jurídica dos administrados,

respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

No caso, a gratificação já havia sido incorporada na remuneração das

impetrantes por decisão administrativa da própria impetrada e os posteriores processos

administrativos instaurados para examinar a legalidade da incorporação sequer foram concluídos.

Desse modo, os atos que realizaram os cortes das gratificações de maneira inopinada, sem a

observância ao devido processo legal, padece de nulidade.  

Assim, antes do Município retirar a gratificação das impetrantes, o que implica

redução de salário, tem que respeitar o 'due process of law', uma vez que envolve direito de

terceiro, conforme entendimento jurisprudencial: 
O recorrente pretendeu ver reconhecida a legalidade de seu agir, com
respaldo no verbete da Súmula 473 desta Suprema Corte, editada ainda
no ano de 1969, sob a égide, portanto, da Constituição anterior. (...) A
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi erigido à
condição de garantia constitucional do cidadão, quer se encontre na
posição de litigante, num processo judicial, quer seja um mero
interessado, em um processo administrativo, o direito ao contraditório
e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou seja, a
partir de então, qualquer ato da Administração Pública que tiver o
condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá
ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao
interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa. Mostra-se, então, necessário, proceder-se à compatibilização
entre o comando exarado pela aludida súmula e o direito ao exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela
norma do art. 5º, inciso LV, de nossa vigente Constituição Federal.[RE
594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,
Tema 138.]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE
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SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao
Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente
praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento
de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente
recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a
questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de
obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da
ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE
594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-
0019 

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJPE, vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIDA.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. PROFESSORA.
INCORPORAÇÃO DE ESTABALIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO
DE PÓ DE GIZ. REQUISITO TEMPORAL OBSERVADO. ALTERAÇÃO
POR LEI POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELOS NÃO PROVIDOS.
1. Na hipótese, entende-se que a petição inicial preenche todos os
requisitos do art. 319 do CPC , pois a autora narrou com clareza o fato
sobre o qual se funda sua pretensão, indicando os fundamentos
jurídicos do pedido e a causa de pedir. Portanto, assim não já que se
falar em inépcia da peça vestibular. 2. A matéria dos autos versa sobre
o direito à estabilidade financeira da Gratificação de Pó de Giz do
Município de Petrolina e sabe-se que a estabilidade financeira confere
ao servidor público efetivo o direito de perceber, além dos
vencimentos próprios o cargo efetivo, a diferença entre estes e a
remuneração do cargo ou função ocupada anteriormente, após o
cumprimento de alguns requisitos, em geral relacionados ao tempo
dedicado ao serviço. 3. No âmbito do Município de Petrolina, o art. 153,
da Lei nº 301/91 regulamentou o tema em discussão, assegurando ao
servidor público a estabilidade financeira, quanto à gratificação,
comissão percebida a qualquer título, por mais de cinco anos
ininterruptos, ou sete intercalados. 4. Da análise da documentação
acostada aos autos, observa-se que a autora é servidora pública
municipal efetiva, ocupante do cargo de professora, tendo percebido
vantagens funcionais por mais de 07 (sete) anos intercalados, antes de
fevereiro de 2004, preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido
para fazer jus à estabilidade financeira prevista no art. 153 da Lei
Municipal nº 301/91 e no art. 1º da Lei Municipal nº 452 /93, tendo
adquirido o direito ainda sob a égide das leis referidas. 5. por assim
ser, a alteração que sobreveio com a edição da Lei nº 1.436 /2004, a
qual estipulou que o servidor apenas usufruiria do benefício somente
quando aposentado, não atinge o direito adquirido da autora, visto que,
como já assentado, ao tempo da reforma esta já detinha o requisito
temporal exigido. 6. Quanto aos honorários advocatícios, entende-se
deva ser mantida a sentença neste particular, uma vez que o Juízo a
quo, o aplicou dentro dos ditames do artigo 85 , § 8º , do CPC . 7.
Apelações cíveis não providas, sem discrepância. 
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Sobre o tema, no que diz respeito aos princípios do devido processo legal e ampla

defesa, discorre o jurista de escol CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

"Os referidos princípios, da mais extrema importância - e

que viemos a incluir nesta relação por oportuna advertência de Weida

Zacanner -, consistem, de um lado, como estabelece o art. 5º, LIV, da

Constituição Federal, em que "ninguém será privado da liberdade ou de

seus bens sem o devido processo legal" e, de outro, na conformidade

do mesmo artigo, inciso LV, em que: "aos litigantes, em o devido

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes". Estão aí consagrados, pois, a exigência de

um processo formal regular para que sejam atingidas a liberdade e a

propriedade de quem quer que seja e a necessidade de que a

Administração Pública, antes de tomar decisões gravosas a um dado

sujeito, ofereça-lhe oportunidade de contraditório e de defesa ampla,

no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas. Ou seja: a

Administração Pública não poderá proceder contra alguém passando

diretamente à decisão que repute cabível, pois terá, desde logo, o

dever jurídico de atender ao contido nos mencionados versículos

constitucionais." (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito

Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2014, p. 119.) (grifo

nosso) 

Por óbvio, tais normas não devem de ser levadas a 'ferro e fogo', na medida em que

há situações excepcionais ou de urgência que exigem pronta atuação da Administração Pública,

buscando salvaguardar o interesse público, o que não a dispensa de fundamentar suas decisões

em consonância com a Constituição Federal e leis infraconstitucionais. 

Ante o exposto, e sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR para suspender os

efeitos dos atos administrativos com relação às impetrantes (Portarias nº 0234, 0235, 0236,

0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251,

0252), com o restabelecimento do pagamento das gratificações até ulterior deliberação. 

O descumprimento injustificado acarretará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)

limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de outras medidas de natureza cível e

criminal, como apuração de crime previsto no Decreto-Lei 201/1967 (define os crimes praticados

por prefeitos e vereadores) e remessa dos autos ao Ministério Público para apurar ato de

improbidade administrativa. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora (Prefeita Constitucional do

Município de Tabira) para que preste as informações em 10 dias (art. 7º, I, da lei 12.016/2009),

se for o caso. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica

interessada (Município de Tabira/PE), enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse
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no feito. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (artigo

12 da lei 12.016/2009). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se

Tabira/PE, 26 de abril de 2021.

  

  

Jorge William Fredi 

Juiz Substituto  
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