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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PRELIMINARES  DE  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  E
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DA
PRIMEIRA  E  REJEIÇÃO  DA  SEGUNDA.  MÉRITO.
VERBAS  SALARIAS  PREVISTAS  NO  PLANO  DE
CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO DE LUCENA.
NÃO QUITAÇÃO.  VALORES DEVIDOS.  GRATIFICAÇÃO
DE  ESTÍMULO  À  DOCÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREVISÃO  LEGAL.   PREVISÃO
DE  PAGAMENTO  DE  ANUÊNIO.  VERBA  DEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Estando  a  arguição,  suscitada  em  preliminar,  totalmente
desassociada do conteúdo dos autos, é de não conhecê-la.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a
ausência de intimação da parte para eventual produção de
prova não redundou em prejuízo para parte, por se tratar de
matéria eminentemente de direito.

Havendo  previsão  na  Lei  Orgânica  Municipal  garantidora
aos servidores do acréscimo de 1% por ano de serviço, faz
jus o autor ao percentual equivalente enquanto esteve em
vigor o estatuto revogado,  sendo devida a verba sobre o
valor do vencimento básico.

Demonstrado  o  não pagamento  de vantagem prevista  no
Plano de Cargos,  Carreira e Remuneração do Magistério,
consistente no pagamento  de 40% a mais  no salário,  tal
verba é devida inclusive sobre o décimo terceiro salário e
terço de férias, notadamente quando não demonstrada sua
quitação.
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Para percepção da Gratificação de Estímulo à Docência é
necessário  haver  previsão legal,  a  fim de  que o  servidor
tenha direito à verba correspondente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Lucena irresignado com a sentença prolatada (fls. 77/85) pelo Juízo de Direito
daquela Comarca  que julgou procedente a Ação de Cobrança promovida por
Valter Gomes Dias Júnior contra o apelante, condenando este a pagar “a
diferença de 40% a mais no salário a  título de 13º salário referente ao ano de
2007; o valor relativo ao terço de férias do ano de 2012; a antiga gratificação de
pó  de  giz,  hoje  denominada  GED  (Gratificação  de  Estímulo  a  Docência  –
Insalubridade),  pelo  período  de  novembro/07  a  maio/10  e  março/11  até
outubro/12; bem como ao anuênio, ou seja,  1% (um por cento) por ano de
serviço sobre os seus vencimentos até o mês de dezembro de 2009”.

Na apelação (fls. 89/92) o recorrente suscitou a preliminar de
inexistência  de  possibilidade  jurídica,  pois  o  pedido  é  juridicamente
insustentável,  bem ainda ter ocorrido cerceamento de defesa nos autos. No
mérito diz o seguinte: 1) a Lei nº 33/98 foi revogada pela Lei nº 676/2010, não
fazendo mais jus o autor ao direito então estabelecido no art.  49 da norma
revogada; 2) não são devidas as verbas salarias, eis que foram prontamente
pagas,  exceto  a  GED  e  os  anuênios,  porquanto  tais  benefícios  foram
revogadas pela lei vigente.

Intimado para contrarrazões recursais, o apelado pugnou pelo
desprovimento do recurso, fls. 284/288.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e,
no mérito, o prosseguimento do feito sem manifestação de mérito, porquanto
ausente interesse público que torne necessária a intervenção ministerial, fls.
297/301.

VOTO
 

DA  PRELIMINAR  DE  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO

Argui o recorrente, em suas razões de insurgência, a questão
preliminar,  suscitando  que  “verifica-se  a  impossibilidade  jurídica  do  pedido
estar patente,  pois  os autores visam anulação da venda e seu registro em

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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cartório, alegando que foram prejudicados no seu direito de herança”. 

Da simples leitura do afirmado pela Edilidade, em seu recurso,
é patente estar a arguição totalmente desassociada àquilo que fora discutido e
decido nos autos, não merecendo conhecimento a questão ventilado.

Assim, deixo de conhecer da preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega  o  recorrente  que,  “mesmo  com  a  revelia,  mas  o
município deveria ter sido intimado para especificar as provas”.

Analisando  os  autos,  contudo,  verifico  que  a  prefacial  não
merece guarida.

É cediço que, decretada a revelia da parte, os prazos correrão
em cartório, independentemente de sua intimação. 

Ademais,  embora  o  novo  Código  de  Processo  Civil  tenha
ampliado a participação do réu, ainda que decretada a sua revelia, tem-se que
os atos processuais se deram sob a égide do CPC/1973.

Por  outro  lado,  a  questão  tratada  nos  autos  mostra-se
eminentemente  de  direito,  não  havendo  que  se  falar  em prejuízo  da  parte
promovida pelo fato de não ter sido intimado do despacho que determinou a
produção de provas (fl. 72).

Com  base  nesses  fundamentos,  rejeito a  preliminar  de
cerceamento de defesa.

MÉRITO:

Do cotejo dos autos, verifica-se que a sentença condenou o
Município de Lucena a pagar ao autor as verbas relativas à diferença de 40%
no  13º  salário  referente  ao  ano  de  2007,  ao  pagamento  do  salário  retido
devido, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007 e ao salário de
Professor  Classe  B,  isto  é,  o  salário  de  Professor  A1  acrescido  de  40%,
conforme  determina  o  Plano  de  Carreira  e  o  Quadro  de  Carreira  e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Lucena; o valor relativo ao
terço  de  férias  do  ano  de  2012,  a  antiga  gratificação   de  pó  de  giz,  hoje
denominada de GED, pelo período de novembro de 2007 a maio de 2010 e
março de 2011 até  outubro  de 2012,  bem ainda anuênio  (1%) por  ano de
serviço sobre os seus vencimentos até o mês de dezembro de 2009.

Tem-se  que  o  autor  comprovou  a  sua  condição  de  servidor
público  efetivo,  conforme portaria  acostada à fl.  11 e contracheques às  fls.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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12/43.

Diante  das provas  produzidas no presente  feito,  tal  como a
análise das Leis Municipais que tratam sobre a percepção das gratificações
dos servidores públicos, verifica-se que o autor possui o direito de perceber,
conforme art. 49 da Lei Municipal nº 330/98, no período indicado na exordial,
porquanto correspondente à vigência da lei, o acréscimo de 40% (quarenta por
cento) do vencimento devido ao Professor Classe A1.

Assim, em relação às verbas retidas (relativas à diferença de
40% no 13º salário referente ao ano de 2007, ao pagamento do salário retido
devido, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007 e ao salário de
Professor Classe B, terço de férias do ano de 2012), fixadas na sentença, tem-
se que são devidas, à mingua de demonstração, pelo Município demandado,
de sua quitação.

Adentrando ao exame das peculiaridades envolvidas na causa,
parte-se  da  apreciação  da  temática  dos  adicionais  por  tempo  de  serviço
(quinquênios). 

Neste norte,  colhe-se dos autos que o promovente,  servidor
público do Município insurgente, desde 09 de maio de 2007 exerce a função de
Professor   da  Disciplina  Português,  encontrando-se,  inequivocamente,
resguardado o seu direito à percepção do anuênio previsto no art. 66 (fl. 226
dos autos) do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lucena em
vigor até dezembro de 2009, tal qual previsto na sentença.

Constata-se, portanto, que a Legislação Municipal garante aos
servidores  o  acréscimo de 1% por  ano de serviço,  fazendo jus  o  autor  ao
percentual equivalente enquanto esteve em vigor o estatuto revogado, sendo
devida a verba sobre o vencimento básico. 

Alega  ainda  o  autor  fazer  jus  à  gratificação  de  pó  de  giz
(Insalubridade),  denominada  de  Gratificação  de  Estímulo  à  Docência,  pelo
período correspondente a novembro de 2007 a maio de 2010 e março de 2011
até outubro de 2012.

Ocorre  que  do  cotejo  da  legislação  em  vigor,  verifica-se  a
inexistência de previsão legal a fim de que referida vantagem seja considerada
devida.

Com efeito, o adicional de insalubridade depende de previsão
legal, para que seja devido ao servidor.

Destaque-se  não  estar-se  discutindo  a  importância  da
categoria  ora  em discussão.  No entanto,  inexistindo previsão a  respeito  da
gratificação  postulada  nos  autos,  não  há  que  se  falar  em  direito  à  sua
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percepção.

Frente  ao  exposto,  não  conheço da  primeira  preliminar
suscitada  e  rejeito a  segunda,  dando  provimento  parcial  ao  recurso
apelatório,  no  mérito,  para  decotar  da  sentença  a  condenação  a  título  de
Gratificação de Estímulo à Docência – GED.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (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 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR  

G/03
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