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Sentença

Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança movida pelo Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia em face do
Estado de Rondônia, na qual pretende seja declarada a ilegalidade da supressão da Gratificação de Atividade Docente, prevista no
artigo 77, “a”, da Lei Complementar nº 680/2012 da remuneração dos professores readaptados pertencentes à  rede pública
estadual de ensino, assim como o pagamento do retroativo dos últimos 5 anos.

Noticia que os professores da rede estadual de ensino, em efetivo exercício da docência no Ensino Fundamental e Médio,
percebem Gratificação de Atividade Docente, nos termos estabelecidos pela Lei Complementar n.º 680/2012, mas que o Estado de
Rondônia não vem realizando o pagamento do benefício aos professores que estão readaptados em outras funções relativamente
alheias ao magistério por motivos de saúde e mediante prévia avaliação médica.



Afirma o ator que a supressão do pagamento da gratificação é ato desprovido de fundamentação legal, justificando a
interposição da presente demanda.

Com a inicial vieram as documentações.

Pedido liminar indeferido (id. 17656397).

Contestação apresentada pelo Estado de Rondônia (id. 19119986) na qual aduz, preliminarmente, ilegitimidade ativa e, no
mérito, diz que não há previsão de que o professor readaptado tenha direito ao recebimento da gratificação, tendo em vista que é
um tipo de remuneração paga apenas àqueles que atuam em sala de aula. Aplica-se o princípio da legalidade, não podendo a
administração pública fazer o que a lei não prevê. Assim, requer seja julgado improcedente a ação.

Réplica apresentada em id. 20568341.

Sem mais provas pelas partes, tendo em vista se tratar de matéria meramente de direito.

 

É o relatório. Passa-se a decisão

 

I – Da Preliminar

Alega ilegitimidade do sindicato como substituto processual no polo ativo da demanda tendo em vista a ausência de
autorização dos sindicalizados e da relação dos filiados que representa.

Entendimento já pacificado na jurisprudência é de que não há necessidade de autorização expressa dos substituídos para
que legitime a atuação do sindicato em nome dos membros da classe.

Da mesma forma, não é pressuposto de desenvolvimento regular do processo a apresentação da relação de filiados,
sendo desnecessária sua apresentação.

Sobre o tema, temos os seguintes julgados do e. STJ, in verbis:

 

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO
NO INTERESSE DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RESTRIÇÃO DOS
EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO AOS NOMINADOS EM LISTAGEM. DESCABIMENTO.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a
parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o
sindicato, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar
judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que
representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas
autorizações, razão pela qual a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá
alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura
individual da execução de sentença. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa



medida, não provido.” (REsp 1681890/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifo nosso)

 

Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa alegada pela demandada.

 

II – Do Mérito

Discute-se a possibilidade da manutenção do direito dos professores, da rede pública estadual de educação, readaptados
por problemas de saúde, contra sua vontade, continuarem recebendo a gratificação de atividade docente que compunham sua
remuneração quando se encontravam em sala de aula antes da readaptação, assim como o pagamento dos valores retroativos aos
últimos 5 anos.

A gratificação de docência foi instituída primeiramente pela Lei Complementar Estadual nº 680, de 7 de setembro de
2012, em seu art. 77, inciso II, alínea “a”, que posteriormente foi alterada pela Lei Complementar Estadual nº 867, de 12 de abril de
2016, que assim prescreve, in verbis:

 

“Art.77 — Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente Plano de Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às
seguintes vantagens:

...

II— Gratificações:

a) Gratificação de Atividade Docente: concedida aos professores pelo efetivo exercício da docência no Ensino Fundamental e
Ensino Médio, desde que cumpram as jornadas de trabalho estabelecidas no artigo 66, desta Lei Complementar, incluindo os
profissionais que atuam nas Salas de Recursos, conforme valores descritos no Anexo IV, desta Lei Complementar;

...

§ 5º. Será concedida a Gratificação de Atividade Docente ao Professor Formador, Professor Classe “C”, lotado e em efetivo
exercício na Diretoria de Educação e Coordenadorias Regionais de Educação onde atua como formador de docentes,
supervisores, orientadores e gestores das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino.”

 

Verifica-se que a gratificação de atividade docente apenas será paga àqueles que se encontram em efetivo exercício da
docência no ensino fundamental e médio, além dos diretores e coordenadores educacionais nas unidades escolares, sendo, por
tanto, um salário condição.

Diz-se salário condição, pois apenas enquanto perdurar a situação especial terão direito ao recebimento da referida
gratificação.

Ocorre que o fato de os professores terem sido readaptados em funções distintas da docência em virtude de problemas
de saúde tem algumas particularidades que devem ser analisadas de forma cautelosa.

Isso porque os problemas de saúde adquiridos pelos professores não decorrem de sua vontade, o que, por consequência,
demonstra que a retirada daqueles da sala de aula também se faz contra seu interesse.



A readaptação é a atribuição de atividades compatíveis com a capacidade física ou psíquica do servidor, e dependerá
sempre de exame médico-pericial realizado por junta médica competente.

No momento em que for constatada a incapacidade para que o servidor continue a exercer sua função anterior em virtude
de problemas de saúde, aquele é readaptado em função compatível.

Na readaptação há a manutenção da remuneração anteriormente recebida, não podendo o empregador realizar a redução
salarial, salvo em relação a alguns adicionais específicos, como é o caso do adicional de insalubridade, periculosidade e noturno,
visto que são condições que causam danos à saúde e risco à vida do trabalhador, sendo que a retirada destas funções representa
uma modificação contratual benéfica ao servidor, o que justificaria a supressão dos benefícios.

Em relação à Gratificação de Atividade Docente não se aplica tal regra, visto que é um incentivo àqueles que trabalham
diretamente com a educação, sendo um dos elementos direto da aprendizagem, não representando, uma situação danosa à vida ou
saúde do professor.

Assim, é vedada a redução da remuneração do servidor readaptado, o que inclui a retirada de sua gratificação de atividade
docente, tendo em vista que sua adequação em outra função decorreu de motivos alheio à sua vontade.

No passa-se o e. TJRO já decidiu questão similar, se posicionando no mesmo sentido dos fundamentos alhures, senão
vejamos, in verbis:

 

“Servidor público. Recondução por motivo de saúde. Irredutibilidade de vencimentos. Manutenção do salário relativo à função
originária. Posterior comprovação da aptidão. Retorno à função para a qual foi investido. É vedada a redução do vencimento
básico e vantagens do servidor readaptado em outra função em razão de limitação de sua capacidade física, em decorrência do
princípio da irredutibilidade de vencimentos.  Comprovada a aptidão do servidor para exercer novamente a função para a qual
foi regularmente investido, deve a Administração providenciar seu retorno à função originária.” (Apelação Cível, Processo nº
1002316-16.2006.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des.
Renato Martins Mimessi, Data de julgamento: 03/04/2007)

 

Da mesma forma se manifestou o e. STJ, o qual, quando diante de um caso similar, assim decidiu, in verbis:

 

“ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO. PROFESSORA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. 1 - A
readaptação, ainda que provisória, em cargo de remuneração inferior ao originário, não retira da professora o direito de perceber
a Gratificação de Estímulo à Regência de Classe, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.  2 -
Recurso ordinário provido.” (RMS 9.545/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2001,
DJ 04/02/2002, p. 541)

 

Assim, o fato de o professor ter sido readaptado contra sua vontade, em decorrência de problemas de saúde, quando
apurado por junta médica especializada, não faz com que aquele tenha reduzido seus proventos, possuindo direito ao recebimento
da Gratificação de Atividade Docente na também na função que foi readaptada, caso vinha recebendo a referida verba por ter
preenchido os requisitos da lei.

 



Ante o exposto, julga-se procedente a ação, declarando-se ilegal a supressão da Gratificação de Atividade Docente,
prevista no artigo 77, “a”, da Lei Complementar nº 680/2012 da remuneração dos professores readaptados pertencentes à  rede
pública estadual de ensino fundamental e médio, e por consequência, condena-se o Estado de Rondônia a realizar o pagamento
dos valores suprimidos dos últimos 5 (cinco) anos a contar da interposição da presente ação.

A apuração dos valores retroativos deverá levar em consideração os professores de forma individual, devendo ser
observada correção monetária, a qual será utilizada como índice a TR até 15 de março de 2015 e o IPCA-E a partir daí, com juros de
mora de 0.5% ao mês, todos contados da data em que deveria ser pago os valores, mês a mês.

Resolve-se o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas de lei, as quais deverão ser ressarcidas ao autor. Honorários advocatícios pela parte sucumbente, o qual arbitro
em 10% sobre o valor da condenação após liquidação, por simples cálculo, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária, oportunamente arquivem-se. Vindo recurso voluntário, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO.

Publique-se e registre-se eletronicamente. Intimem-se.

 

Porto Velho ,  31 de agosto de 2018 .

Inês Moreira da Costa 
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