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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
IMPLANTAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO  DE
DESEMPENHO  DE  ATIVIDADES  -  GDA.
AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE
ASSÉDIO  MORAL.  NÃO  COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

- A Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA)
só será implantada mediante decreto,  regulando a
matéria e disciplinando critérios a serem utilizados,
conforme  art.  30,  §2º,  da  Lei  Complementar  nº
002/007.

- Inexistindo prova, não se pode presumir que houve
danos psíquicos e constrangimentos da parte Ré, a
denotar o assédio moral em ambiente de trabalho.
Ainda que assim não fosse, não restou evidenciado
nenhum prejuízo de ordem moral para a Apelante,
não  ultrapassando  os  fatos  apurados  o  mero
dissabor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 264.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  CLARA DAISY DA
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COSTA ALBUQUERQUE contra a sentença de fls. 224/225v proferida pelo Juiz

de Direito da Comarca de Prata que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada

em face  do  Município  daquela  Comarca,  julgou  parcialmente  procedente  o

pedido  autoral,  para  condenar  o  Promovido  a  pagar  à  Autora  o  salário  de

dezembro de 2012, bem como implantar o Adicional por Tempo de Serviço (a

cada triênio), no percentual de 3%, do período da data do exercício do cargo

em provimento  por  concurso  público  até  os  dias  atuais.  Tendo  em vista  a

sucumbência  recíproca,  ficaram  as  partes  encarregadas  dos  honorários

advocatícios respectivos. Promovido isento de custas. Promovente beneficiária

da justiça gratuita.

Em suas  razões,  fls.  228/242,  a  Apelante  requer  a  reforma

parcial  da  sentença,  para  acolher  integralmente  os  pedidos  formulados  na

inicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, certidão de fl. 245.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do

Apelo, fls. 257/260v.

É o relatório.

VOTO

Contam os autos que a Promovente ajuizou a referida ação em

desfavor do Promovido, alegando, em síntese, que foi contratada para o cargo

de Psicóloga por excepcional interesse público, percebendo do ano de 2005 a

2009 a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e posteriormente

fora nomeada por concurso público para o mesmo cargo com vencimento de

R$ 800,00 (oitocentos reais) mais uma gratificação de função de mesmo valor. 

Consoante relato, pretende a parte autora o restabelecimento

de remuneração anteriormente existente em contrato de excepcional interesse

público; pagamento do mês de dezembro de 2012; metade do 13º salário de

2012; diferença salarial no percentual de 50%, incidente sobre a remuneração

dos meses de janeiro  a maio de 2013;  incorporação de valores a título  de
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triênio; incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividades, bem como

obrigação do Promovido de se abster da prática de assédio moral.

O magistrado  a quo julgou parcialmente procedente o pedido

autoral, para condenar o Promovido a pagar à Autora o salário de dezembro de

2012, bem como implantar o Adicional por Tempo de Serviço (a cada triênio),

no percentual de 3%, do período da data do exercício do cargo em provimento

por  concurso público  até os dias atuais.  No entanto,  jugou improcedente  o

pedido de incorporação da GDA, posto que o PCCR municipal deixa a cargo de

superveniente decreto regulamentador as regras para obtenção e sua forma de

pagamento, o qual não foi juntado.

Pois bem. 

A Sentença merece ser mantida.

Alega  a  Apelante  que  a  Administração  Pública  Municipal

contrariou o dispositivo constitucional referente à regra da irredutibilidade de

vencimentos de maneira desmotivada e fora das excetuadas hipóteses legais.

Como  é  cediço,  os  Municípios  possuem  competência

constitucionalmente  garantida  para  fixar  e  alterar  a  remuneração  de  seus

servidores,  bem  como  organizar  o  quadro  e  a  carreira  de  seus  órgãos,

consoante o disposto  no art.  39  da Carta  Magna,  observando,  para  tal,  as

regras  hierarquicamente  superiores,  tais  como  as  Constituições  Estadual  e

Federal. 

No  que  interessa  à  espécie,  sobre  a  incorporação  da

Gratificação de Desempenho de Atividades – GDA, conforme dito na Sentença,

“a Autora não colacionou nenhuma norma da legislação mirim que concede

vinculadamente a gratificação implantada no período da gestão anterior. Assim,

ante a regra da atividade vinculada, uma eventual incorporação de gratificação

deveria estar regulada e disciplinada a lei”

Corroborando com o mesmo entendimento, parecer ministerial,
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fl.  257v:  ”Como  a  Administração  Pública  está  vinculada  ao  princípio  da

legalidade, para que seja pago a Gratificação de Desempenho de Atividade –

GDA ao servidor público é necessária expressa previsão legal”.

O art. 30, §2º, da Lei Complementar nº 002/007 do Município

de Prata, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos seus

servidores, fl. 143, dispõe:

Art. 30 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividades (GDA), no percentual de até 100% (cem por
cento) sobre o vencimento base do servidor, destinada a
titulares de cargos de nível superior deste plano e que
obtenha  a  quantidade  de  pontos  estabelecida  em
regulamento, não sendo cumulativa com as gratificações
contidas na Legislação Municipal.

§1º [...]

§2º  -  O  decreto  que  regulamentará  a  carreira  do
servidor estabelecerá regras para a obtenção ou não
da  GDA e  disciplinará  a  sua  forma  de  pagamento.
(destaquei)

Dessa  forma,  a  referida  gratificação  só  será  implantada

mediante  decreto,  regulando  a  matéria  e  disciplinando  critérios  a  serem

utilizados.

Como consequência lógica, a análise acerca dos pedidos de

metade do 13º salário de 2012 (fl. 57) e a diferença salarial no percentual de

50%, incidentes sobre a remuneração dos meses de janeiro a maio de 2013,

restaram prejudicados.

Em  relação  ao  assédio  moral,  mais  do  que  apenas  uma

provocação no local de trabalho – como sarcasmo, crítica, zombaria e trote –, é

uma campanha psicológica  com o objetivo  de fazer  da  vítima uma pessoa

rejeitada.  Ela  é  submetida  a  difamação,  abusos  verbais,  agressões  e

tratamento frio e impessoal. 

À  luz  da  distribuição  clássica  do  ônus  da  prova,  à  Autora

cumpria a prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, sendo
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vencida pelos termos expressos da lei adjetiva civil.

Nesse aspecto, inexistindo tal prova, não se pode presumir que

houve danos psíquicos e constrangimentos da parte Ré, a denotar o assédio

moral  em  ambiente  de  trabalho.  Ainda  que  assim  não  fosse,  não  restou

evidenciado  nenhum  prejuízo  de  ordem  moral  para  a  Apelante,  não

ultrapassando os fatos apurados o mero dissabor.

Infere-se, portanto, que a Recorrente não conseguiu comprovar

as alegações de que sofrera assédio moral, mostrando-se correta a Sentença,

com a consequente improcedência do pedido.

Ante o exposto,  DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  a

Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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