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AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO
PARCIAL  À  APELAÇÃO  –  POSSIBILIDADE  –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC/1973 –
MATÉRIA MERITÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
À  PRODUÇÃO – EXEGESE  DA  LEI  ORGÂNICA  DO
MUNICÍPIO  DE  VIEIRÓPOLIS  –  NORMA DE  EFICÁCIA
PLENA  –  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  –
ÔNUS DA EDILIDADE – ART.  333,  II,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  – SUBLEVAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE
NOVOS  ARGUMENTOS  APTOS  A  MODIFICAR  A
DECISÃO ATACADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Havendo previsão  legal  acerca  da  vantagem  pleiteada,
devidamente  normatizada  e  suficiente  para  especificar  as
situações  de  ocorrência  da  gratificação  no  município
demandado,  há  plena  possibilidade  de  percepção  da
vantagem pleiteada.

“Art.  159-  O  Município  concederá  gratificação  mensal  ao
professor que estiver em sala de aula, a título de incentivo à
produção,  em  percentual  correspondente  a  25%  (vinte  e
cinco  por  cento)  do  que  recebe  esse  profissional.”  (Lei
Orgânica do Município de Vieirópolis-PB)

Considerando  que  o  agravante  não  trouxe  argumentos
novos  capazes  de  modificar  os  fundamentos  que
embasaram  a  decisão  agravada,  o  desprovimento  do
recurso é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Agravo Interno (fls.  84/99) interposto pelo  Município
de  Vieirópolis em  face  da  decisão  monocrática (fls.  80/82) que  proveu  à
apelação interposta  por  Francineide Soares da Silva Oliveira  contra  sentença1

(fls. 37/38) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da
Ação de Cobrança promovida por Fracineide Soares contra o agravante.

Na decisão atacada, deu-se provimento parcial “à súplica apelatória
da demandante, para condenar o Município demandado ao pagamento retroativo
da gratificação pretendida,  respeitada a prescrição quinquenal,  até  agosto de
2010,  nos  exatos  termos  do  art.  159,  da  Lei  Orgânica  do  Município  de
Vieirópolis”.

A agravante em suas razões recursais aduz: 1) para garantir direito
a  servidor  deve  ser  observado  o  Princípio  da  Legalidade;  2)  a  gratificação
questionada de incentivo  à docência,  prevista  no artigo 159 da Lei  Orgânica
Municipal foi revogado pela Emenda LOM nº 003/2010, que entrou em vigor em
13 de agosto de 2010; 3) a lei  revogada não era auto-executável,  porquanto
necessitava de regulamentação própria.

Ao final,  seja  exercido  o  juízo  de retratação  e,  caso assim não
proceda, submeta a questão à Câmara Recursal, desprovendo-se provimento o
apelo, para manter a decisão de primeiro grau.

É o relatório. 

VOTO

Em  sede  de  Agravo  Interno  postula  o  Município  de  Vieirópolis
reformar a  decisão  monocrática  fls.  80/82  alegando  os  pontos  indicados  no
relatório acima.

A princípio, esclareço que a agravante não apresentou argumentos
capazes  de  alterar  os  fundamentos  insertos  na  decisão  agravada,  da  qual
transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  –  VERBAS  SALARIAIS  –
GRATIFICAÇÃO  DE  INCENTIVO  À  PRODUÇÃO –
EXEGESE  DA  LEI  ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE
VIEIRÓPOLIS  –  NORMA  DE  EFICÁCIA  PLENA  –  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  –  ÔNUS  DA
EDILIDADE – ART.  333,  II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL –  PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –  PROVIMENTO  PARCIAL DA
APELAÇÃO.

1O magistrado a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o dispositivo da Lei Orgânica Municipal
que se funda o pleito autoral teria apenas destinação programático-mandamental, não tendo o condão de determinar o
pagamento de vantagem patrimonial. 
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Compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a
presunção de veracidade existente em favor dos servidores,
que buscam o recebimento das verbas salariais não pagas,
levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas
trabalhistas representa fato extintivo de direito. Inteligência do
art. 333, II do Código de Processo Civil.

Havendo previsão  legal  acerca  da  vantagem  pleiteada,
devidamente  normatizada  e  suficiente  para  especificar  as
situações  de  ocorrência  da  gratificação  no  município
demandado,  há  plena  possibilidade  de  percepção  da
vantagem pleiteada.

Art.  159-  O  Município  concederá  gratificação  mensal  ao
professor que estiver em sala de aula, a título de incentivo à
produção, em percentual correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do que recebe esse profissional.” (Lei Orgânica do
Município de Vieirópolis-PB)

Conforme acima mencionado, o agravante reiterou a controvérsia
esposada por ocasião  das contrarrazões  da apelação, não trazendo nenhuma
outra tese apta a reverter o julgado, o que torna despropositada a reapreciação
do tema.

Além do mais, todas essas questões necessárias para o deslinde
da questão, assim como as mencionadas no relatório supra, foram debatidas a
contento na decisão agravada, explicitando, inclusive, as razões que levaram a
reformar a sentença, pois 1) restou demonstrado o vínculo entre a servidora e a
edilidade,  ao exercer o cargo de professor; 2)  a Lei Orgânica do Município de
Vieirópolis, no art. 159 assegura aos professores que exercem as atividades em
sala de aula uma gratificação com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) na
remuneração;  3) a lei local é norma de eficácia plena; 4) com a publicação da
Emenda à Lei Orgânica nº 003/2010 (fls.202),  em  13/08/2010,  o artigo 159 da
citada lei foi revogado, não mais sendo devido a partir desta data; 5) o município
deixou de apresentar prova do pagamento do adicional.

Com efeito, ainda que na decisão atacada a temática tenha sido o
suficiente analisada, esclareço, mais uma vez, os seguintes aspectos: 

- a Lei Orgânica assegurava gratificação mensal ao professor que
estivesse em  sala  de  aula,  a  título  de  incentivo  à  produção,  no  percentual
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento), ao tempo da sua vigência.

- o princípio da Legalidade foi observado, pois existia lei municipal
disciplinando a questão, ainda que posteriormente tenha sido revogada; 

-  a  condenação  imposta  ressaltou  que  o  beneficio  somente  era
devido até a vigência do art. 159 da Lei Orgânica Municipal, respeitada, ainda, a
prescrição quinquenal;

- o teor da lei tinha eficácia plena e auto-aplicável, pois disciplinava
de  forma  objetiva o  percentual,  a  finalidade  da  gratificação,  a  categoria
beneficiária e as circunstâncias a serem observadas.  O dispositivo legal estava

2“Art. 2º Revoga-se o art. 159 da Lei Orgânica do Município de Vieirópolis"
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apto a produzir os efeitos, independentemente de normatização posterior

Com base nos parâmetros supra, prolatei  a decisão monocrática
atacada, tendo com fundamento a Lei Orgânica do Município de Vieirópolis que
instituiu o benefício nas seguintes condições:

Art.  159  -  O  Município  concederá  gratificação  mensal  ao
professor que estiver em sala de aula, a título de incentivo à
produção, em percentual correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do que recebe esse profissional.

Além  do  mais,  em  nenhuma  oportunidade  a  municipalidade
apresentou prova do pagamento das verbas, incumbência que lhe era devida
nos termos do art. 333, II, do CPC.

Assim, levando-se em conta que inexiste nos autos prova de que a
agravada recebia a gratificação a título de incentivo à produção, não há como
acolher o pedido contido na petição recursal, devendo, portanto, ser mantida a
decisão agravada. 

Mediante tais considerações,  considerando que a parte agravante
não  trouxe  nenhum  subsídio  capaz  de  modificar  a  conclusão  do  decisum
agravado3, que está em consonância com as jurisprudências citadas4, subsiste
incólume o entendimento nele esposado, não merecendo prosperar o presente
recurso.

Ante ao exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra  Cavalcanti,  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Exmº.  Dr.  Aluízio

3AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA ALTERAR  A
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO DO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E
356/STF. OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ALEGAÇÃO.
1.  A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.
2. (...)
4.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  Ag  1038237/PR,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)
4AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO MUNICIPAL.  VERBAS SALARIAIS.
GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADE  EM  SALA  DE  AULA.  EXEGESE  DA  LEI  ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE
VIEIRÓPOLIS. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA EDILIDADE. ART.
333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO. ALEGAÇÕES DO REGIMENTAL INSUFICIENTES A
TRANSMUDAR O ENTENDIMENTO ESPOSADO.  DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.  -  Levando-se em conta  que a
alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir
provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das
verbas salariais não pagas. Inteligência do art. 333, II do Código de Processo Civil. - Existindo previsão legal acerca da
vantagem perseguida devidamente normatizada e suficiente para especificar as situações de ocorrência da gratificação
no  município  demandado,  há  plena  possibilidade  de  percepção  da  vantagem  pleiteada.  "-  Art.  159-  O  Município
concederá gratificação mensal ao professor que estiver em sala de aula, a título de incentivo à produção, em percentual
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento)  do que recebe esse profissional."  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00013012520128150371, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 08-
03-2016) 
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Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos  Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de junho de
2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4
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