
PARECER TÉCNICO Nº 04/2017. 

 

DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ATIVIDADE 

DOCENTE – GEAD, À LUZ DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E DO PLANO DE CARREIRA, 

CARGOS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – LEI Nº 1.192, DE 08 DE JUNHO DE 2010, 

INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, 

NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB. 

 

O presente estudo tenta responder à indagação de profissionais do Grupo Magistério do 

Município de Bayeux/PB, deslocados de uma unidade de trabalho para outra, sem alteração da 

relação contratual, por conveniência do Gestor Público, e que, por conseqüência disto 

encontram-se “ameaçados” de retirada de direitos, notadamente da Gratificação Pelo 

Exercício de Atividade Docente – GEAD. 

Importante resgatar, de início, que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 211, 

assegura, que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino.”, que, no caso dos Municípios, estes, “... atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.” (§ 1º), e que, “Na organização 

de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.” (§ 2º). 

No mesmo diapasão, o art. 214 da referida Carta Maior, garante, que: “A lei estabelecerá o 

plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 

públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação 

para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; e VI - 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto.” (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59/09). 

Em atenção aos dispositivos constitucionais supracitados, o Plano Nacional de Educação PNE 

(2014/2024) - LEI Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, determina diretrizes, metas e estratégias 

para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes 

para a garantia do direito a educação básica com qualidade, que promovam a garantia do 

acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 

educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O 

terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada 

estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas. 

 

A LEI Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 



FUNDEB, em seu artigo 22, já assegura, que: “Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 

recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.”, 

especificando, desde logo, em seu Parágrafo único, que, “Para o disposto no caput deste 

artigo, considera-se: 

 

I – remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério 

da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 

integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito 

Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 

 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica; 

 

III – efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 

magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 

vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o 

remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos 

temporários previsto em lei, com ônus para o empregador, que não 

impliquem rompimento da relação jurídica existente. (destacamos). 

 
Observamos, desde logo, que a citada Lei nº 11.494/07 - FUNDEB, que trata dos recursos 

financiadores da educação, garante que o efetivo exercício do magistério não pode ser 

descaracterizado por eventuais afastamentos, que não signifiquem rompimento da relação 

jurídica existente, como na hipótese, em que o/s servidor/as estão sendo deslocado/as para 

outras unidades de trabalho, sem, contudo, ter havido rompimento da relação contratual, seja 

de natureza estatutária ou celetista, não se justificando, portanto, a redução ou retirada do 

direito objeto deste estudo. 

Tais circunstâncias nos creditam a afirmar que a remuneração dos/as servidores/as deslocados 

ou transferidos para outras unidades de trabalho não poderá sofrer qualquer redução, seja no 

vencimento base e/ou nas gratificações e vantagens de ordem pessoal, como a “GEAD”, até 

mesmo nas hipóteses de serem cedidos para outras instituições: comunitárias, confessionais 

e/ou filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas ao poder público, eis que, até mesmo 

nestes casos são considerados como em efetivo exercício na educação básica pública, para 

fins do disposto no art. 22 da citada Lei, (art. 9º, § 3º, da Lei n 11.494/07). 

Considera-se vedada, inclusive, a conduta do Gestor que pretenda retirar ou reduzir a 

remuneração de servidor/a, ocupante de mandato eletivo sindical, o/a qual exercerá funções 

de natureza político/sindical, na base territorial de abrangência de sua categoria, e não 

necessariamente vinculado a uma Secretaria ou Setor Público, o qual se dará sem perda de 

salário e assegurado o pagamento de todas as gratificações e vantagens a que fazia jus antes 

da posse sindical, com prevê o artigo 52, § 3º, do PLANO DE CARREIRA, CARGOS E 

REMUNERAÇÃO DO GRUPO MAGISÉRIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB – LEI Nº 1.192, 

DE 08 DE JUNHO DE 2010, em vigor. Verbis: 



  Art. 52 ...................................................................................................................... 

§ 3º - A licença para exercer mandato eletivo sindical, de acordo com a 

legislação que rege a matéria, a representante de sua categoria, será 

concedida sem perda de salário, assegurando o pagamento das 

gratificações por no máximo 3 (três) dirigentes. 

Repise-se, que o profissional da educação, seja da atividade de docência, seja dos que 

oferecem suporte pedagógico, inclusive os de direção ou administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica estão protegidos pela 

Legislação Federal e Municipal supracitadas, no que diz respeito à proibição de eventual 

retirada de direitos, derivada pela mudança de local de trabalho, que não lhes altere a natureza 

da investidura no cargo ou função pública, notadamente se esta se deu por conveniência do 

Gestor Público, como no caso em estudo, ou por força de Lei, como no caso dos dirigentes 

sindicais aqui citados, como exemplo de exceção à regra geral. 

Esse entendimento é amparado na LEI Nº 11.378, DE 16 DE JULHO DE 2008 – LEI DO PISO 

SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, que no § 2º, do seu artigo 2º, define que, 

“Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto 

é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada 

pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.”, de sorte que o/a 

servidor/a nestas condições, contratado/a ou concursado/a terá a garantia do piso salarial, 

proporcional à sua carga horária, independentemente das gratificações e vantagens de ordem 

pessoal e pela natureza do trabalho a que faça jus, nos moldes dos seus respectivos PCCR.  

A título de esclarecimentos, é relevante não confundir piso salarial, com salário e remuneração, 

pois, enquanto o primeiro é a menor remuneração que a categoria recebe pela jornada básica 

de trabalho, o segundo é a contraprestação que o/a funcionário/a recebe ao final do mês pelos 

serviços prestados ao empregador - que compreende o próprio vencimento base da categoria, 

ou salário maior conforme o tempo de serviço, nível de formação, entre outros fatores que 

podem influenciar positivamente no montante; enquanto que a remuneração, como dito 

alhures, corresponde à soma de tudo aquilo que o/a servidor/a recebe ao final do mês, 

isto é, o salário acrescido dos demais ganhos, como horas extras, adicional noturno, 

adicional de insalubridade, periculosidade, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, abonos, 

rendimentos do PIS/PASEP, e, como no caso dos profissionais da educação do município de 

Bayeux, as Gratificações específicas de Incentivo à Titulação, pelo Exercício de Cargo em 

Comissão e pelo Exercício de Atividade Docente – GEAD, esta última objeto do nosso estudo 

(art. 42, Incisos I, II e III, do PCCR da Educação – Lei nº 1.192/10). 

O citado PCCR do Quadro Magistério – Lei nº 1.192/10 (que substituiu o antigo PCCR - Lei nº 

891/04), no seu artigo 2º, prevê que:  

“Integram o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração os profissionais da 

educação efetivos que exercem atividades de docência e os que oferecem 



suporte pedagógico direito a tais atividades, assim considerado as de direção ou 

administração escolar, de supervisão, de inspeção técnica escolar, de orientação 

educacional, psicólogo escolar, assistente social e de planejamento educacional.” 

O artigo 3º do citado diploma legal define, que: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – Cargo de Magistério: é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometidas, por lei, ao profissional do magistério, com denominação própria e 

vencimento pago pelos cofres do Município, para provimento em caráter efetivo 

ou comissionado; 

  II – omissis; 

  III – omissis; 

  IV – omissis; 

V – Carreira do Magistério: é o conjunto de cargos de provimento existentes no 

Quadro do Magistério, caracterizados pelo desempenho das atividades a que se 

refere o artigo anterior; 

VI – Quadro do Magistério: é o conjunto de cargos de professor e dos 

profissionais que oferecem suporte pedagógico direto à atividade de docência, 

referidos no artigo anterior, privativos da Secretaria Municipal de Educação. 

O artigo 5º da Lei em comento prevê que: “A valorização dos profissionais do Magistério 

Público Municipal será assegurada pela garantia de:  

  I – omissis; 

  II – omissis; 

  III – Piso salarial profissional; 

IV – Remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício no 

Magistério Público Municipal; 

No artigo 40, dispõe que: “A remuneração dos profissionais do Grupo Magistério é composta 

pelo salário ou vencimento e pelas vantagens pecuniárias, nos termos da legislação vigente”, 

enquanto que o artigo 42 prevê que: “Além das referidas no artigo 38, constituem 

vantagens deferidas aos profissionais do Grupo Magistério, sem prejuízo de outras, 

atribuídas aos demais Servidores Públicos Municipais na legislação vigente: 

  I – Gratificação de Incentivo à Titulação; 

  II – Gratificação pelo Exercício de Cargo em Comissão; 

  III – Gratificação pelo Exercício de Atividade Docente – GEAD. 

Nos artigos 43, 44, 45 e 46 do citado Plano delimitaram-se exaustivamente os critérios a que 

se deverá atender para fazer jus ao recebimento das Gratificações de Incentivo à Titulação e 



pelo Exercício de Cargo em Comissão, ao passo que, com relação à Gratificação pelo 

Exercício de Atividade Docente – GEAD, não há qualquer outra exigência, senão o 

exercício das atividades de docência ou de suporte pedagógico, caracterizadas na 

origem da relação contratual e/ou no ingresso do/a servidor/a no serviço público de 

natureza educacional, o que não se altera simplesmente em função da mudança de local 

de trabalho, ainda mais por conveniência do Gestor Público, por força do que prevê o 

artigo 2º, do citado PCCR. Vejamos: 

 

Art. 2º - Integram o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração os 

profissionais da educação efetivos que exercem atividades de docência e os 

que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, assim 

considerado os de direção ou administração escolar, de supervisão, de 

inspeção técnica escolar, de orientação educacional, psicólogo escolar, 

assistente social e de planejamento educacional. 

 

No artigo 59 do citado PCCR é garantido: “Ao ocupante de cargo de professor, em função 

de concurso, que tenha sido deslocado para cargo de magistério por decisão da 

administração e que esteja em exercício na vigência desta lei, será assegurada a 

permanência no seu exercício.”, resultando na interpretação de que essa “permanência no 

seu exercício” significa a manutenção dos direitos adquiridos da relação contratual de origem, 

e, a conseqüente remuneração a que fazia jus, antes da mudança de local de trabalho, 

inclusive a Gratificação pelo Exercício de Atividade Docente – GEAD. 

Digno de nota, inclusive, que a LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, no seu artigo 

58, Incisos II e XVI, letras “a” e “b” - proíbe a redução de vencimentos dos servidores públicos 

da Edilidade, inclusive daqueles que exercem mandato eletivo sindical. Vejamos:  

Art. 58 – São direitos dos servidores públicos civis: 

II – irredutibilidade de vencimentos, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo. 

XVI – a disponibilidade de três membros para o exercício do mandato eletivo em 

diretoria de entidade sindical ou associativa da categoria do servidor público que 

congregue o mínimo de cinqüenta associados, devendo ser assegurado, 

enquanto durar o mandato: (redação dada pela Emenda a LOM nº 01, de 10 de 

abril de 2008) 

a) Os direitos e vantagens salariais; 

b) A gratificação de produtividade de que trata o art. 4º do Decreto nº 08/98, com 

base no art. 2º da Lei Municipal nº 700/98, de 22 de maio de 1998. 

O preceito garantidor da irredutibilidade salarial tem corolário no artigo 37, caput, Inciso X, da 

CF/88, onde se lê, que: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 



União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

X – a remuneração dos servidores públicos e do subsídio de que trata o § 4º 

do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso,... (destacamos). 

Nesse sentido, temos o precedente jurisprudencial, em que se assegura o recebimento de 

remuneração específica do Grupo Magistério, até mesmo no caso de professores/as 

readaptados/as, com atribuições vinculadas ao exercício da docência ou de suporte 

pedagógico: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO 
MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À 
DOCÊNCIA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. ART. 22 DA LEI FEDERAL 
Nº 11.494/07. LEI MUNICIPAL Nº 1.108/94. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. 
SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. 
A servidora municipal de Novo Cruzeiro, readaptada funcionalmente 
no cargo de "Auxiliar de Serviço Educacional", que tem atribuições 
ligadas ao suporte pedagógico direto ao exercício da docência, faz jus 
ao recebimento de gratificação de incentivo à docência, decorrente do 
rateio de verbas do FUNDEB, com base no art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07 e 
art. 18 da Lei Municipal nº 1.108/94. (AC. 10453110022515001/MG – 4ª Câmara 
Cível, Relator: Desemb. Dárcio Lopardi Mendes, data do Julgamento: 
20/06/2013). 
 

Noutro aspecto, temos o precedente em garantia do pagamento de gratificação idêntica ao 

objeto em estudo, inclusive a servidores inativos, vinculados ao Ente Público em função do 

respectivo PCCR, consubstanciando a nossa tese, de que é a natureza do vínculo 

originário do/a servidor/a com o Órgão Público e não o local de trabalho, que determina 

o direito ao recebimento da GEAD:  

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 
DOCENTES INATIVOS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO ACRE. DIREITO À 
GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, MÉDIO E TECNOLÓGICO - GEAD. RECONHECIMENTO. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que os docentes inativos do ex-Território Federal do Acre que 

permaneceram vinculados à União, enquanto integrantes do Plano Único 

de Classificação e Retribuição de Cargos, criado pela Lei nº 7.596/1987, 

têm direito à percepção da Gratificação Específica de Atividade Docente de 

Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico - GEAD, prevista pelo art. 11 da 

Lei nº 10.791/2004. 

2. ........................................................................................................................ . 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1231172 AC 

2009/0131374-5 Órgão Julgador, T6 - SEXTA TURMA, Publicação, DJe 30/04/2013, 

Julgamento, 23 de Abril de 2013, Relator Ministro OG FERNANDES).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10838900/artigo-22-da-lei-n-11494-de-20-de-junho-de-2007
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034187/lei-11494-07
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/305482/lei-1108-94
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10838900/artigo-22-da-lei-n-11494-de-20-de-junho-de-2007
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034187/lei-11494-07
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/305482/lei-1108-94
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104117/lei-7596-87


 
Portanto, opinamos pela manutenção do pagamento integral da remuneração, contemplando a 

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE – GEAD, aos/as 

servidores/as do município de Bayeux/PB, vinculados/as ao Grupo Magistério, no âmbito da 

Legislação Federal que rege a matéria e abrangidos/as pelo PCCR da categoria – Lei nº 

1.192/10, ainda que transferidos/as ou afastados/as do local de trabalho de origem por motivo 

de lei, por conveniência do Gestor Público ou pelo exercício de mandato eletivo sindical, pois, 

do contrário, incorrerá o Gesto Municipal em afronta aos direitos adquiridos desses/as 

servidor/as, à luz dos Incisos XXXV e XXXVI, do artigo 5º, da CF/88. 

      

        Bayeux/PB, 26 de abril de 2017. 

 

        Josefa Inez de Souza 

        OAB/PB 6705 

        Assessoria Jurídica/SINTRAMB. 

 

 

 

 

 

 


