
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REEXAME  NECESSÁRIO  NO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  Nº
0000760-84.2012.815.0211.
Origem      : 3ª Vara da Comarca de Itaporanga.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Recorrido : Luzineide Pereira de Sousa.
Advogado : Francisco Miguel da Silva Filho.
Interessado: Município de Itaporanga.
Advogado : Jackson Rodrigues da Silva.

REMESSA  OFICAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR QUE
PREVÊ  A  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO  PELO  DESEMPENHO
DE  SERVIÇO  EXTRAORDINÁRIO
EXERCIDO  POR  CINCO  ANOS
INIMTERRUPTOS  OU  DEZ
INTERCALADOS.  FOLHAS  DE
PAGAMENTO QUE NÃO ESPECIFICAM A
NATUREZA  DA  GRATIFICAÇÃO
PERCEBIDA.  AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  E
REGULAR DO PROCESSO.  ART.  6º,  §  5º
DA  LEI Nº 12.019/2009. ART. 267, INCISO
IV,  DO  CPC.  DENEGAÇÃO  DA
SEGURANÇA.  PROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA.

– A ação mandamental tem a finalidade de
salvaguardar  direito  certo  e  incontestável,
ameaçado  ou  violado  por  ato  manifestamente
ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida
no  exercício  de  função  pública,  exigindo-se
prova pré-constituída  incontestável  da  aduzida
ilegalidade. 
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– Não  restou  cabalmente  comprovado  a
percepção  pela  servidora,  ora,  recorrida,  de
gratificação  por  serviço  extraordinário  pelo
tempo necessário à  incorporação, mas tão só a
percepção  de  gratificação  “lato  sensu”,
constando em apenas um contracheque (mês de
junho  de  2011  –  fls.  21),  a  discriminação  de
pagamento de horas extras,  não sendo possível
conceder  o  presente  pleito  com base  em mera
presunção.

– Nos casos em que a prova pré-constituída
não  é  suficiente  para  comprovação  do  direito
líquido e certo, tendo em vista a impossibilidade
de  dilação  probatória  pela  via  mandamental,
impõe-se a denegação da ordem com fulcro na
Lei nº 12.019/2009, §5º do art. 6º e art. 267, do
Código de Processo Civil. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba,  em sessão ordinária,  dar provimento ao recurso para denegar a
segurança, os termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Reexame Necessário  nos  autos  do  Mandado de
Segurança  impetrado  por  Luzineide  Pereira  de  Sousa em  desfavor  do
Município de Itaporanga.

Contam  os  autos  que  a  impetrante  ajuizou  o  mandamus
aduzindo ter sido contratada pela edilidade ré desde 01 de março de 1983 e
que  desde  sempre  percebia  uma  gratificação  por  prestação  de  serviços
extraordinários, equivalente, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) de seus
vencimentos.

Narra que no ano de 1996 foi sancionada e promulgada a Lei
Complementar nº 04/96, que estabelece em seus arts.  155, I,  156 e 157, a
incorporação desse tipo de gratificação pelos servidores que tiverem recebido
tal verba por cinco anos consecutivos ou dez alternados.

Ressalta,  contudo,  que não obstante  tenha  a  Procuradoria  do
Município emitido parecer em seu favor, até a presente nada foi implantado
em  seu  contracheque.  Requereu,  ao  fim,  a  concessão  da  segurança,
determinando a incorporação de gratificação no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) calculados sobre o vencimento atualmente recebido.

Juntou documentos (fls. 09/105).

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações às fls.
110/114.  Alegou  prefacialmente  Litispendência  e,  no  mérito,  aduz  não  ser
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possível  ao  Judiciário  conceder  a  gratificação  à  servidora,  não  podendo
substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos.

Sentenciando o feito, o Magistrado a quo concedeu a segurança,
determinando a incorporação da gratificação de serviços extraordinários aos
vencimentos da impetrante no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) a
ser calculado sobre os atuais vencimentos percebidos pela impetrante.

Os autos foram remetidos a esta Corte Julgadora  em remessa
necessária.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria-Geral de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  105/108),  opinando  pelo  desprovimento  da
remessa.

É o relatório.

VOTO.

Consoante  relatado,  aduz  a  impetrante  que  desde  sua
contratação pelo Município impetrado percebeu gratificação por prestação de
serviços extraordinários, equivalente, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento)
de seus vencimentos e que, assim, nos termos da Lei Complementar nº 04/96,
possui  direito  líquido e  certo à  incorporação desse  tipo  de  gratificação  no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) calculados sobre o vencimento
atualmente recebido.

Como é sabido, o Mandado de Segurança é ação constitucional
de natureza civil, cujo objeto é a proteção do direito líquido e certo, lesado ou
ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública.

Entretanto, para se impetrar a ação mandamental, mister sejam
respeitados os requisitos obrigatórios dispostos na Lei nº 12.016/2009, a saber:
ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça e o direito
líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. 

Assim,  não  é  ocioso  destacar  que  excluídos  os  casos
excepcionais  dispostos  no  art.  6º,  §1º  da  Lei  n.º  12.016/09,  a  exordial  do
mandado de segurança deve vir instruída com os documentos indispensáveis à
comprovação  das  alegações  que  a  embasam,  porquanto  se  trata  de  ação
voltada à proteção de direito líquido e certo, isto é, direito demonstrável de
plano, através de prova pré-constituída de responsabilidade do impetrante.

Pois  bem.  Compulsando  detidamente  os  documentos
colacionados aos autos, verifico que o Juízo a quo equivocou-se ao conceder a
segurança à impetrante.

É  que  não  restou  cabalmente  comprovado  a  percepção  pela
servidora, ora, recorrida, de gratificação por serviço extraordinário pelo tempo
necessário à incorporação, mas tão só a percepção de gratificação “lato sensu”,
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constando em apenas um contracheque (mês de junho de 2011 – fls. 21), a
discriminação de pagamento de horas extras. 

Verifico portarias diversas de nomeação da autora para exercer
cargos comissionados (fls. 11/17) e, ao que me parece, a impetrante confunde
o exercício de cargo comissionado, que tem como consequência a percepção
de função gratificada, com o de serviço extraordinário,  que diz  respeito às
horas que ultrapassam a jornada de trabalho especificada em lei.

A Lei  Complementar  04/96,  por  sua  vez,  é  muita  clara  ao
conceituar a gratificação pela prestação de serviço  extraordinário. Vejamos:

“art. 155 – Conceder-se-á gratificações:

I – pela prestação de serviços extraordinários;

art. 156 – A gratificação pela prestação de serviço
extraordinário não excederá a 100% (cem por cento)
dos vencimentos.
Parágrafo  único  –  A gratificação  de  que  trata  o
Capítulo  deste  artigo,  destina-se  a  remunerar  os
serviços fora da jornada de trabalho.

Art.  157 – A gratificação a que se refere o artigo
156, se incorpora aos vencimentos do servidor, para
todos os efeitos legais, depois de 05 (cinco) anos de
percepção  ininterrupta  ou  10  (dez)  anos
intercalados.”

Contudo,  analisando  as  folhas  de  pagamento  às  fls.  75/100,
inexiste  qualquer  vinculação  da  gratificação  recebida  com a prestação das
horas extras necessárias, não sendo possível conceder o presente pleito com
base em mera presunção.

Ademais, a lei  requer a percepção ininterrupta de  5 (cinco)
anos ou 10 (dez) anos intercalados, o que também não foi comprovado, tendo
a impetrante trazido ao processo demonstrativos de meses isolados de cada
exercício.

A  doutrina,  ora  representada por  Hely  Lopes  Meireles,
conceitua direito líquido e certo: 

“Aquele  que  se  apresenta  manifesto  na  sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado  no  momento  de  sua  impetração.  Por
outras  palavras,  o  direito  invocado,  para  ser
amparável  por  mandado  de  segurança,  há  de  vir
expresso  em norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os
requisitos  e  condições  de  sua  aplicação  ao
impetrante.  Se  sua  existência  for  duvidosa,  se  sua
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extensão  ainda  não  estiver  delimitada,  se  seu
exercício  depender  de  situações  e  fatos  ainda
indeterminados,  não  rende  ensejo  à  segurança,
embora  possa  ser  definido  por  outros  meios
judiciais.”. 

E continua o autor: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se aproxime com todos os
requisitos  para  seu  conhecimento  e  exercício  no
momento da impetração. Em última análise, direito
líquido e  certo é  direito  comprovado de  plano.  Se
depender de comprovação posterior, não líquido nem
certo para fins de segurança.”

Assim, na hipótese vertente, revela-se inviável a concessão da
segurança, posto não haver convicção quanto à existência de direito líquido e
certo do direito alegado, faltando à espécie pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, enquadrando-se no art.  267,
inciso IV, da Lei Adjetiva Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PROCESSUAL  CIVIL.  ATO
JUDICIAL  QUE  DETERMINA  BLOQUEIO  DE
SUBSÍDIO  MENSAL  PERCEBIDO  PELO
IMPETRANTE.  CABIMENTO  DA  AÇÃO
MANDAMENTAL.  APARENTE  MANIFESTA
ILEGALIDADE (CPC, ART. 649, IV). PRESTAÇÃO
DE TRATO SUCESSIVO.  PRAZO DECADENCIAL
QUE  SE  RENOVA  A  CADA  PERÍODO  DE
CUMPRIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA
EXTINTO  (CPC,  ART.  267,  IV).  RECURSO
ORDINÁRIO PREJUDICADO. 
[...] 
4. O mandado de segurança exige a apresentação de
prova pré-constituída, apta a demonstrar a violação
ao direito líquido e certo a ser protegido. No caso em
apreço,  o  ora  recorrente  não  apresentou  prova
capaz de ilidir  as conclusões  do il.  magistrado de
piso,  de  modo  a  comprovar  a  ilegalidade  no  ato
judicial  atacado.  A  ausência  do  pressuposto  da
prova  pré-constituída  acarreta  a  extinção  do
presente writ. 
5. Mandado de segurança extinto, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, ficando
prejudicada  a  análise  do  presente  recurso
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ordinário”. (STJ - RMS: 39298 MG 2012/0217679-2,
Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de
Julgamento:  20/08/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,
Data  de  Publicação:  DJe  28/08/2013)  –  (grifo
nosso).

A Lei  nº  12.019/2009,  no §5º  do art.  6º,  prescreve que  será
denegada a segurança nos casos previstos pelo art. 267, do Código de Processo
Civil. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À  REMESSA
OFICIAL, para DENEGAR A SEGURANÇA,  por ausência de prova pré
constituída. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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