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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL NO
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE
INÉPCIA  DA INICIAL.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO
AOS  ARTIGOS  6.º  E  7.º  DA  LEI  N.º  12.016/2009.
NÃO  ACOLHIMENTO.  SERVIDORA  PÚBLICA.
CONCLUSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO. PREVISÃO DE
PAGAMENTO  DE  GRATIFICAÇÃO  EM  LEI
MUNICIPAL.   DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO.  IRRESIGNAÇÃO.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA  DESNECESSÁRIA.  MANDAMUS
SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO OFICIAL E DO APELO.

− O  fato  de  a  impetrante  não  ter  indicado  ou
singularizado  a  pessoa  jurídica  a  qual  a  autoridade
coatora  integra,  não  tem  o  condão  de  acarretar  a
inépcia  da  inicial,  uma  vez  que,  na  hipótese,  há
mandado de intimação notificando tanto a autoridade
apontada como coatora, como o representante legal da
fazenda  municipal,  inexistindo  qualquer  prejuízo  ao
impetrado.

− A  jurispudência  pátria  vem  entendendo  que  a
invalidade processual é sanção a ser aplicada quando
houver a conjugação do defeito  do ato processual com
a  existência  de  prejuízo.  Inexistindo  tal  conjugação,
deve o ato ser preservado.
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- A gratificação de aperfeiçoamento é estabelecida em Lei
Municipal  e  mostra-se  como  um  incentivo  profissional  ao
servidor. 

-  Uma  vez  comprovado  o  preenchimento  dos  requisitos
legais,  a  incorporação  é  medida  que  se  impõe,  por
caracterizar o direito líquido e certo pleiteado.

-  Ordem  concedida  para  que  seja  incorporada  à
remuneração  do  servidor  impetrante  a  gratificação  de
incentivo a titulação no percentual  de 50% (cinquenta por
cento) do valor de sua remuneração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível  contra  sentença

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 045.2011.001.164-5, impetrado por

Maria da Guia dos Santos Neves, em face de ato reputado ilegal praticado pelo Prefeito

do Município do Congo, que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, com esteio no art.
1.º da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 269, I, do CPC, e, ainda, em
harmonia  com  o  parecer  ministerial,  concedo  a  segurança
pleiteada,  e,  por  conseguinte,  determino  a  incorporação  da
Gratificação  de  Incentivo  a  Titulação  no  percentual  de  50%
(cinquenta  por  cento)  do  valor  da  sua  remuneração,  no  mês
imediatamente anterior a concessão da gratificação, na forma do
art. 43,§1.º da Lei do Município do Congo – Pb, n.º 63/2008, no
prazo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$
300,00(trezentos reais), em caso de recalcitrância a multa ´pode
ser direcionada para a pessoa do Prefeito Municipal.” (fls. 92/93)

Em suas razões, às fls. 97107, o apelante suscita preliminar de inépcia da

inicial, por inobservância ao disposto no art. 6.º, caput, da Lei n.º 12.016/09. 

Por  outro  lado,  alega  que  o  mandamus não  veio  instruído  com  os

documentos indispensáveis ao acolhimento do pedido.
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No mérito,  aduz que a concessão de gratificação de incentivo à titulação

depende de adequação do curso de especialização em dois parâmetros, quais sejam: sua

formação acadêmica ou de sua atuação no sistema municipal de ensino.

Outrossim, diz que não consta, nos autos, pedido feito pela impetrante após

a conclusão do seu curso, e que o requerimento, datado de 22 de setembro de 2011, não

veio instruído com documento de comprovação de certidão de conclusão de curso de pós-

graduação, até porque este só foi expedido em 21 de novembro de 2011.

 

No final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença

concessiva de segurança, sendo o pedido julgado improcedente.

Contrarrazões ofertadas às fls. 114/116.

Manifestação da Procuradoria  de Justiça,  às fls.  172174,   opinando pelo

prosseguimento do feito sem análise do mérito.

É o breve relatório.

VOTO

A preliminar de inépcia da inicial, por inobservância ao disposto no art. 6.º,

caput, da Lei n.º 12.016/09 não merece guarida. 

Com efeito,  o  fato  de  a  impetrante  não  ter  indicado  ou  singularizado  a

pessoa jurídica a qual a autoridade coatora integra, não tem o condão de acarretar a

inépcia da inicial, uma vez que, na hipótese, há mandado de intimação notificando tanto

a referida autoridade, como o representante legal da fazenda municipal (fls. 58/58).

Assim,  não  vislumbro  qualquer  prejuízo  ao  apelante  no  fato  de  ter  a

impetrante  olvidado  de  indicar  o  órgão  de  representação  ao  qual  está  vinculado  à

autoridade apontada como coatora.
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Registre-se que a jurispudência vem entendendo que a invalidação é sanção

a  ser  aplicada  quando  houver  a  conjugação  do  defeito   do  ato  processual  com  a

existência de prejuízo, o que não se verificou na espécie. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CIENTIFICAÇÃO  DO  ÓRGÃO  DE  REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA (ART. 7ª, II,
DA  LEI  Nº  12.016/09).  NÃO  OCORRÊNCIA.  ARGUIÇÃO  DE
NULIDADE  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AFASTADA  EM
VIRTUDE  DA  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  À  FAZENDA
ESTADUAL.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.  MANDADO  DE
NOTIFICAÇÃO  DA  AUTORIDADE  COATORA  ELABORADO
COM  ALUSÃO  AO  ART.  7º,  II,  DA  LEI  Nº  1.533/51,  JÁ
REVOGADA.  MERA  IRREGULARIDADE  PROCESSUAL  QUE
NÃO  DETURPA  A  FINALIDADE  DO  ATO  NEM  CAUSA
PREJUÍZO  AS  PARTES.  AGRAVO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO. 1. Restringese a parte agravante em alegar a nulidade
da decisão do juiz de planície,  uma vez que ela supostamente
ofendeu  os  princípios  do  contraditório,  da  ampla  defesa  e  do
devido  processo  legal  sob  a  ótica  procedimental,  visto  que  o
referido decisum não determinou a ciência do feito ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos
do  Art.  7º,  II,  da  Lei  nº  12.016/09,  bem  como  o  mandado  de
notificação utilizase da Lei nº 1.533/51 (antiga Lei do Mandado de
Segurança),  já  revogada,  para  determinar  que  a  autoridade
coatora  preste  informações.  2.  A  arguição  de  nulidade  não
procede, pois não se vislumbra, no caso concreto, prejuízo para a
Fazenda  do  Estado,  que,  inclusive,  compareceu  aos  autos  e
interpôs agravo de instrumento, o que impossibilita a declaração
de  qualquer  nulidade,  uma  vez  que  a  invalidade  processual  é
sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação
do  defeito  do  ato  processual  com a  existência  de  prejuízo.  3.
Nesse  contexto,  imperioso  destacar  que  não  há  nulidade  sem
prejuízo  (pas  de  nullité  sans  grief),  tendo  o  Art.  244  do  CPC
consagrado o princípio da instrumentalidade das formas, que, em
outras  palavras,  preceitua  que  somente  há  prejuízo  quando  o
defeito  impedir  que  o  ato  atinja  a  sua  finalidade.  4.  Quanto  à
menção,  no  mandado  de  notificação,  do  Art.  7º,  II,  da  Lei  nº
1533/51 (revogada), temse que tal equívoco é classificado pela
doutrina  como mera  irregularidade  processual,  uma vez que  a
errônea  menção  do  dispositivo  revogado  não  foi  capaz  de
deturpar a finalidade do ato de notificação. Dessa forma, singelos
erros  materiais  não  geram  efeitos  danosos  ao  processo,  daí
porque ignorálos, sendo tão somente meras inobservâncias que
nem mesmo em tese geram prejuízo às partes ou à Jurisdição. 5.
Agravo  conhecido  e  não  provido.  (TJCE;  AG  0029745-
32.2013.8.06.0000/50000;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 13/09/2013; Pág. 78)  
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Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Também  não  se  sustenta  o  argumento  de  que  o  mandamus não  veio

instruído com  os documentos indispensáveis ao acolhimento do pedido.

Analisando os autos, verifica-se que a autora demonstrou, de plano, que faz

jus  à  gratificação postulada, eis que juntou a lei,  prevendo o benefício; a certidão do

Centro Universitário de João Pessoa, informando que concluiu o curso de especialização

em  Educação  Básica,  com  carga  horária  de  405  horas/aula,  com  aprovação  nas

disciplinas, em data anterior ao ajuizamento da ação; bem ainda contracheques indicando

que é servidora estatutária.

Pois bem, uma vez constatado que a servidora preenche os requisitos legais

impostos na legislação municipal para o deferimento da gratificação, outro caminho não

há senão manter  o  decisum singular.  Acerca do tema, segue julgado do Tribunal  de

Justiça do Amapá:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO
CARGO  DE  MÉDICO.  GRATIFICAÇAO  DE  APERFEIÇOAMENTO
PREVISTA EM LEI ESTADUAL PELA CONCLUSÃO DE CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS.  APLICAÇAO  IMEDIATA.
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  ORDEM  CONCEDIDA.  1)  A
administração  pública  é  regida  pelos  princípios  constitucionais
estatuídos no caput do art. 37 da Carta Política, tendo no princípio
da  legalidade  a  base  de  todos  os  outros  que  a  instruem.  2)  A
gratificação  de  aperfeiçoamento  é  estabelecida  em  Lei  estadual  e
mostra-se  como  um  incentivo  profissional  ao  servidor.  3)  uma  vez
comprovado  o  preenchimento  dos  requisitos  legais  a  incorporação  é
medida que se impõe, por caracterizar o direito líquido e certo pleiteado.
4)  Ordem  concedida  para  que  seja  incorporada  à  remuneração  do
servidor  impetrante  a  gratificação  de  aperfeiçoamento  a  contar  do
ajuizamento  desta  ação.  (TJAP;  Proc  0000453-49.2014.8.03.0000;
Tribunal Pleno; Relª Desª Sueli  Pereira Pini; Julg. 25/06/2014; DJEAP
07/07/2014; Pág. 5) 

Vale esclarecer que, de fato, não cabe dilação probatória em Mandado de

Segurança, contudo, no caso em apreço, vislumbro que a ação estava suficientemente
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instruída no momento da postulação, pelo que não se fazia necessária a intimação da

postulante para juntar outros documentos além dos colacionados inicialmente. 

Assim,  ratifico  integralmente  o  decisório  de  fls.  88/93,  que  concedeu  a

segurança  pleiteada  para  determinar  a  incorporação  da  Gratificação  de  Incentivo  à

Titulação  no  percentual  de  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  da  remuneração  da

impetrante, por estar em conformidade com os ditames legais e a jurisprudência pátria.

Por essas razões, desprovejo a remessa e o apelo, mantendo incólume a

decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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