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RELATORA:DESA. MARIA APARECIDARIBEIRO
REDATORDESIGNADO: DES. MÁRCIO VIDAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELADO: ORCIRIO ECHEVERRIA PLEUTIN

Número do Protocolo: 85618/2015
Data de Julgamento: 06-03-2017

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EX-VEREADOR -

VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA DE RESSARCIMENTO -

COMPROVAÇÃO DA DESPESA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO

MANDATO - IMPRESCINDIBILIDADE - NECESSIDADE DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

COMPROBATÓRIOS - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO

CONSTITUICIONAL DA MORALIDADE ADMINSTRATIVA -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO - PROVIMENTO -

SENTENÇA REFORMADA E JULGADA IMPROCEDENTE.

A verba indenizatória tem o intuito de ressarcir o parlamentar de

um gasto realizado no exercício do mandato.

Por se tratar de verba custeada com recurso público, ainda que

silente a lei que a instituiu, deve o parlamentar comprovar a realização da

despesa, para que o seu pagamento se justifique.

O pagamento automático da verba indenizatória vai de encontro

ao princípio constitucional da moralidade administrativa, porque privilegia o

interesse meramente particular.

Fl. 1 de 18

D
ocum

ento assinado digitalm
ente por: M

A
R

C
IO

 V
ID

A
L:14, em

 22/03/2017 09:36:01
A

cesso ao docum
ento em

: http://servicos.tjm
t.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx

C
have de acesso: bfb93e28-91ca-433e-a766-e7bc79dec4e7



TERCEIRACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO Nº 85618/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VILA BELA
DA SANTÍSSIMA TRINDADE (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
RELATORA:DESA. MARIA APARECIDARIBEIRO
REDATORDESIGNADO: DES. MÁRCIO VIDAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
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R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDARIBEIRO

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Bela da

Santíssima Trindade contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

ajuizada em seu desfavor por Orcírio Echeverria Pleutin (Autos nº

269-68.2013.811.0077) e o condenou “a pagar ao requerente os valores

correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 perfazendo o

valor de R$6.000,00 (seis mil reais)”, devidamente atualizada “pelos índices oficiais de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F

da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula

204, STJ)”. (fls. 54/54v).

Nas razões, o recorrente sustentou a reforma da sentença

aduzindo que os valores cobrados não são devidos, pois, sendo a verba pleiteada pelo

apelado denominada de “indenizatória”, somente é devida como forma de ressarcimento

a despesas devidamente comprovadas mediante prestação de contas, a qual inexiste nos

autos.

Sustentou, também, que a falta de repasse da verba indenizatória

nos meses de outubro a dezembro/2012 deu-se em razão de déficit orçamentário no ano

de 2012 e que o pagamento sem a competente previsão orçamentária é ofensiva à Lei nº

4.320/64 e à Lei Complementar nº 101/2000.

Por fim, receando a multiplicação de ações idênticas e o

surgimento de despesa incomportável pelo Poder Legislativo local, o recorrente pleiteou

o provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença e julgada improcedente a
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demanda (fls. 65/60).

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos expendidos

pelo ente municipal e requereu, por seu turno, o desprovimento do recurso de apelação

(fls. 64/66).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou ausência de

interesse público capaz de autorizar a sua intervenção nos autos (fls. 75/76).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo

em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em

razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do

Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça”.

Ultrapassada essa questão, passo à análise da insurgência

recursal.

Segundo o município-recorrente, a sentença que o condenou a

pagar a Orcírio Echeverria Pleutin a verba indenizatória – criada pela Lei municipal nº

937/2011 e majorada pela Lei municipal nº 977/2011 –, relativamente aos meses de

outubro, novembro e dezembro de 2012, em razão da falta de repasse pelo Presidente da
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Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade deve ser reformada, pois,

possuindo caráter indenizatório, essa verba somente poderia ser adimplida para ressarcir

despesas efetivamente efetuadas e comprovadas pelos Vereadores, dependendo,

portanto, de prestação de contas, a qual, entretanto, não foi realizada nos autos.

A tese, entretanto, não subsiste quando confrontada com a prova

documental acostada aos autos, em especial as referidas Leis municipais nº 937/2011 e

nº 977/2011.

Com efeito, tanto no diploma que criou a verba indenizatória

(Lei nº 937/2011) como naquele que majorou o seu valor (Lei nº 977/2011) não foi

exigido de seus beneficiários – Vereadores e Presidente do Legislativo de Vila Bela da

Santíssima Trindade – a comprovação de despesas ou, mais especificamente, a prestação

de contas como pressuposto para o seu recebimento. Ao contrário, referidos diplomas

previram que a verba em questão seria paga mensalmente na folha de pagamento dos

Edis como compensação ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de

transportes, dentre outras despesas.

Nesse sentido, vejam-se o teor das referidas normas no

particular, verbis:

Lei nº 937/2011

“Art. 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Vila Bela da

Ss. Trindade – MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da

atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a

população sob o título de Verba Indenizatória ‘Ajuda de Custo’, no valor de

R$800,00 (oitocentos reais) para Vereadores e de 1.100 (hum mil e cem

reais) ao Presidente do Poder Legislativo, dentro da permissibilidade

constitucional prevista na EC nº 47, de 05 de julho de 2005, consolidada

pelo entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso, nos Acórdãos 1323/2007, 2206/2007 e 013/2009.

Parágrafo único: A Verba de que trata caput será pago

mensalmente aos vereadores, para o custeio da atividade parlamentar
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externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens

e ajuda de transportes, dentre outras despesas inerentes ao exercício do

cargo.

Art. 2º. A Verba Indenizatória ‘Ajuda de Custo’, ora instituída,

será incluída mensalmente na folha de pagamento, não incidindo

quaisquer tributos ou impostos, bem como não será computada para efeitos

dos limites constitucionais remuneratórios, não consistindo também valor de

aplicação para base de cálculo de gasto com pessoal, sendo atribuída aos

parlamentares como receita não tributária para efeitos de imposto de

renda”.Grifei.

Lei 977/2011

“Art. 1º. O artigo 1º da Lei 937/2011 passa a ter a seguinte

redação:

Art. 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Vila Bela da Ss.

Trindade – MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade

parlamentar de controle externo e interação direta com a população sob o

título de VerbaIndenizatória ‘Ajuda de Custo’, no valor de R$2.000,00 (dois

mil reais) para Vereadores e de 3.500 (três mil e quinhentos reais) ao

Presidente do Poder Legislativo, dentro da permissibilidade constitucional

prevista na EC nº 47, de 05 de julho de 2005, consolidada pelo

entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso, nos Acórdãos 1323/2007, 2206/2007 e 013/2009”.

Assim, sem razão o recorrente ao afirmar que, por não terem

sido comprovadas as despesas efetuadas pelo recorrido, não lhe seria devido o

pagamento da citada verba indenizatória nos meses de outubro a dezembro/2012.

Nesse contexto, registre-se que o fato de os referidos diplomas

legais não preverem a prestação de contas, embora questionável do ponto de vista da

moralidade administrativa, não as torna, só pro si nulas, pois, como já entendeu o

Tribunal de Contas deste Estado na Resolução de Consulta nº 29/2011 (Processo nº
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20.736-5/2010), “A prestação de contas de verba indenizatória deve ser apresentada de

acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a respectiva lei

regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de despesas”. (fl. 36/39)

De igual modo, também não é empeço ao pagamento da verba

indenizatória relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 a alegação

de que, por ter havido déficit orçamentário no ano de 2012, o pagamento sem previsão

orçamentária importará ofensa à Lei nº 4.320/64 e à Lei Complementar nº 101/2000.

Além de o diploma legal que criou a referida verba ter sido promulgada no exercício

anterior (2011), previu, em seu próprio corpo, que “As despesas decorrentes da

aplicação da presente Lei correrão a conta das dotações consignadas o orçamento da

Câmara Municipal”, de sorte que o adimplemento deveria estar previsto no

planejamento orçamentário do réu.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão

recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo o magistrado de piso bem

equacionado a questão controvertida no caso concreto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação

interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, mantendo a sentença por

seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (1ª

VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.
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V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2016

APÓS A RELATORAE A 1ª VOGAL TEREM DESPROVIDO

O RECURSO, PEDIU VISTAO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL).

V O T O (10-10-2016)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como ficou assentado na sessão pretérita, solicitei vista, porque

a hipótese tratada neste recurso me pareceu familiar. E, após estudo, verifiquei que o

tema é o mesmo do Recurso de Apelação nº 85620/2015, do qual fui relator.

Impende num primeiro momento fazer brevíssima retrospectiva

do fato jurídico processual, para a devida contextualização.

Dos autos, colhe-se que a parte Recorrida, Orcírio Echeverria

Pleutin, exerceu mandato de vereador na histórica cidade de Vila Bela Santíssima

Trindade e, que no ano de 2012, precisamente nos meses de outubro, novembro e

dezembro, o ente público deixou de lhe pagar a verba indenizatória conferida pela Lei

Municipal nº 937/2011, e por essa razão ajuizou esta demanda de Ação de Cobrança, a

qual, o Douto Juízo singular julgou procedente, com a condenação da parte Apelante ao

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e correção

monetária, referentes àqueles meses, que em tese não teriam sido pagos pelo Município.

Fl. 7 de 18

D
ocum

ento assinado digitalm
ente por: M

A
R

C
IO

 V
ID

A
L:14, em

 22/03/2017 09:36:01
A

cesso ao docum
ento em

: http://servicos.tjm
t.jus.br/processos/tribunal/consulta.aspx

C
have de acesso: bfb93e28-91ca-433e-a766-e7bc79dec4e7



TERCEIRACÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO Nº 85618/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VILA BELA
DA SANTÍSSIMA TRINDADE (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
RELATORA:DESA. MARIA APARECIDARIBEIRO
REDATORDESIGNADO: DES. MÁRCIO VIDAL

Inconformado com a decisão, o Município de Vila Bela

Santíssima Trindade interpôs o presente recurso de Apelação Cível, que a eminente

relator desproveu, mantendo incólume a sentença, sendo acompanhada pela 1º vogal.

Pedi vista, como retro mencionei.

A verba indenizatória pleiteada pelo Recorrido, foi instituída

pela Lei Municipal nº 937/2011, que explícita o direito ao recebimento de valor

referente "Ajuda de Custo", como forma de compensar o não pagamento de diárias,

passagens, transportes e demais despesas ao exercício do cargo. Posteriormente, se vê

no artigo 1º daquela legislação alteração, face a Lei Municipal nº 977, majorando o valor

da indenização.

Contudo, no presente caso, não se está a discutir os valores da

verba e nem o seu caráter, o qual, não tenho dúvidas de que é indenizatória e não

remuneratória. O âmago das razões recursais é o não direito do recebimento de tais

valores indenizatórios, em razão da ausência de comprovação efetiva dos gastos pelo

ex-vereador, enquanto do exercício do cargo.

E neste ponto, assiste razão o Apelante, pois, extrai-se dos

documentos acostados pela parte autora na inicial (fls. 05/16), que não há prova alguma

de que o Apelado teve gastos e despesas no exercício do cargo durante os meses de

outubro, novembro e dezembro, limitando-se a juntar aos autos cópia da lei municipal,

recibos de pagamentos anteriores, holerites, dentre outras, que nada caracterizam o

direito pleiteado.

Isso porque, em que pese não estar declarado na letra da lei a

necessidade de se comprovar as despesas ao exercício do cargo para o recebimento da

verba indenizatória, em face do seu caráter ressarcitório, é evidente que os gastos pelo

vereador tem que estar vinculados à sua atividade parlamentar municipal, razão pela

qual, entendo que seu pagamento não se justifica.

De outro norte, tenho que, o pagamento de verba indenizatória,

na forma que foi pleiteada nos autos e concedida na sentença, vai de contramão ao

princípio constitucional da moralidade administrativa, porque concretiza interesses
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meramente particulares dos parlamentares municipais.

Frise-se que a ideia básica, primeira, de moralidade

administrativa é o imperativo dos interesses públicos primários - vale esclarecer:

interesses públicos escolhidos pelo povo e impostos constitucionalmente, e não, pura e

simplesmente, “interesse público” como expressão genérica, vazia, não contextualizada,

e que, não raras vezes, é usada para justificar mandos e desmandos.

Não se pode olvidar que a verba indenizatória tem, como

finalidade, a reposição de recursos por fatos específicos, ou seja, despesas contraídas em

decorrência do exercício do cargo e com destinação, exclusiva, a custear a atividade

parlamentar externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e

transportes, dentre outras inerentes ao exercício do cargo (parágrafo único do art. 1º da

Lei nº 937/2011).

Nesse esteira, a sentença que condenou o ente público ao

pagamento de verba indenizatória, de forma automática, sem comprovação da realização

de gastos, sem a obrigação de prestar contas dos recursos públicos auferidos, deve ser

reformada.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para

reformar o ato sentencial atacado e, consequentemente, julgar improcedente o pedido

inicial, condenando o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em

R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade do

crédito em virtude do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EM 10 DE OUTUBRO DE 2016

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 2º

VOGAL, JULGAMENTO SUSPENSO, PARA TÉCNICA DE

JULGAMENTONOS TERMOS DO ART.942 NCPC.
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V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO - 06-03-2017)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após a divergência instaurada em decorrência da douta Relatora

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro negar provimento à apelação interposta pelo

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, sendo acompanhada

pela 1ª VogalDra. VandymaraPaiva Zanolo, e o 2º Vogal,Desembargador Márcio Vidal,

dar provimento ao recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar

improcedentes os pedidos da inicial, o julgamento foi ampliado pela nova sistemática

recursal estabelecida pelo artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE contra sentença

proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ORCÍRIO ECHEVERRIA

PLEUTIN, que condenou o ente municipal ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais)

relativo à verba indenizatória dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012,

devidamente atualizado pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei

11.960/2009, a partir da citação válida.

O apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que os

valores cobrados pelo apelado são indevidos, já que não restou comprovado nos autos a

prestação de contas necessária para que nasça o seu direito à verba pleiteada, bem como

aponta o déficit orçamentário de 2012, além de que o pagamento sem a competente

previsão orçamentária é ofensiva à Lei nº 4.320/64 e à Lei Complementar nº 101/2000.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora exerceu

mandato de vereador no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade pelo período de

01/01/2009 a 31/12/2012 (fls. 6 e 7), e ajuizou a presente demanda aduzindo que nos
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meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 não lhe foi repassada a vantagem

conferida pela Lei Municipal nº 937/2011, alterada pela de n. 977/2011, que trata sobre

verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e

interação direta com a população do município, denominada “Ajuda de Custo”.

A propósito, referida legislação dispõe:

“Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal de Vila Bela da Ss.

Trindade – MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade

parlamentar de controle externo e interação direta com a população sob o título

de Verba Indenizatória “Ajuda de Custo”, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para Vereadores e de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao Presidente do Poder

Legislativo, dentro da permissibilidade constitucional prevista na EC nº 47, de 05

de julho de 2005, consolidada pelo entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal

de Contas do Estado de Mato Grosso, nos Acórdãos 1323/2007, 2206/2007 e

013/2009.

Parágrafo único: A Verba de que trata caput será pago mensalmente

aos vereadores, para o custeio da atividade parlamentar externa, de forma

compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transportes,

dentre outras despesas inerentes ao exercício do cargo.

Art. 2º - A Verba Indenizatória “Ajuda de Custo”, ora instituída, será

incluída mensalmente na folha de pagamento, não incidindo quaisquer tributos

ou impostos, bem como não será computada para efeitos dos limites

constitucionais remuneratórios , não consistindo também valor de aplicação para

base de cálculo de gasto com pessoal, sendo atribuída aos parlamentares como

receita não tributária para efeitos de imposto de renda.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei

correrão a conta das dotações consignadas o orçamento da Câmara Municipal.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.”(sem destaque no original)

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: Cédula de

Identidade funcional (fl. 06); Diploma do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

(fl. 07); Cópia das Leis n. 937/2011 e 977/2011 (fls. 08/07 e 09); Recibos no valor
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individual de R$2.000,00 (dois mil reais), onde o apelante declara que recebeu o

montante nos meses de agosto e setembro de 2012 (fls. 11 e 10); e, Cópia dos Holerites

de outubro, novembro e dezembro de 2012 que comprovam apenas o pagamento dos

proventos do cargo de Vereador (fls. 13, 14 e 15), além do cálculo da dívida que entende

devido (fl. 16).

Importante salientar que os recibos apresentados às fls. 11 e 12

dos autos foram firmados tão somente pela parte autora, ora apelada, e, em que pesem

conter no cabeçalho o emblema “Câmara Municipal de Vila Bela da SS. Trindade –

“berço do Estado” – Administração 2009/2012”, não há qualquer rubrica que ateste o

conhecimento da Administração no que diz respeito ao referido pagamento.

Ademais, referidos recibos não são suficientes para comprovar o

pagamento contínuo e independente de comprovação dos gastos.

Diante disso, em que pese o artigo 1º da Lei 937/2011, alterada

pela Lei 977/2011, dispor que a verba denominada “Ajuda de Custo” possui caráter

indenizatório e, em seu parágrafo único dispor que o pagamento será efetuado

mensalmente aos vereadores, de forma compensatória ao não recebimento de diárias,

passagens e ajuda de transportes, a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu do

ônus em demonstrar tais despesas.

Logo, como bem assinalado no voto divergente conduzido pelo

eminente Desembargador Márcio Vidal, os documentos apresentados pela parte autora

não comprovam as despesas despendidas enquanto ocupou o cargo de vereador do

Município apelante, condição indispensável para o recebimento da verba de cunho

ressarcitório.

Isso porque, o pagamento automático de tal indenização afronta

o princípio constitucional da moralidade administrativa, privilegiando o interesse

meramente particular do parlamentar em detrimento do erário público.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça

em caso análogo a dos autos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EX-VEREADOR -

VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA DE RESSARCIMENTO -

COMPROVAÇÃO DA DESPESA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO

MANDATO - IMPRESCINDIBILIDADE - NECESSIDADE DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

COMPROBATÓRIOS - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO

CONSTITUICIONAL DA MORALIDADE ADMINSTRATIVA -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO - PROVIMENTO -

SENTENÇA REFORMADA.

A verba indenizatória tem o intuito de ressarciro parlamentar de

um gasto realizado no exercício do mandato.

Por se tratar de verba custeada com recurso público, ainda que

silente a lei que a instituiu, deve o parlamentar comprovar a realização da

despesa, para que o seu pagamento se justifique.

O pagamento automático da verba indenizatória vai de

encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa, porque

privilegia o interesse meramente particular.” (Ap 85620/2015, DES.

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/06/2016,

Publicado no DJE 13/06/2016) (grifo nosso)

Assim, com a devida vênia ao entendimento esposado pela

Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, acompanho integralmente o voto

proferido pelo Desembargador Márcio Vidal, para DAR PROVIMENTO ao recurso

interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade e, por conseguinte, julgar

improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei

13.105/2015), ficou estabelecido em seu artigo 942 uma nova técnica de julgamento,

quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores

em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, sendo

o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de encontrar-me participando dessa sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que a discussão

consiste em aferir sobre a necessidade de comprovação de despesas para o recebimento

da verba indenizatória prevista pela Lei Municipal nº 937/2011, com alterações feitas

pela Lei Municipal nº 977/2011.

Constata-se que a Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro

entendeu que a verba instituída na Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima

Trindade, pela Lei Municipal nº 937/2011 e majorada pela Lei nº 977/2011, foi

dispensada da prestação de contas como pressuposto para o seu recebimento, sendo

assim, entendeu devida a verba nos meses em que o autor/apelado alega não ter

recebido, quais sejam, outubro, novembro e dezembro/2012. Portanto, negou

provimento ao recurso do Município, mantendo a sentença de procedência. Fora

acompanhada pela 1ª Vogal,Dra. VandymaraG. R. Zanolo.

Por outro lado o Des. Márcio Vidal, entendeu que não restou

demonstrado nos autos, à existência de gastos e despesas no exercício do cargo durante

os meses pleiteados, o que é imprescindível ao seu recebimento, diante do caráter

indenizatório da verba em questão. Assim, deu provimento ao recurso, para reformar o

ato sentencial e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, condenando,

ainda, o requerido (apelado) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$

650,00 (seiscentos e cinquenta reais), suspendendo diante do benefício da justiça

gratuita.
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Pois bem. A verba pleiteada foi criada com o intuito de

compensar o não pagamento de diárias, passagens, transportes e demais despesas ao

exercício do cargo, como uma verdadeira “Ajuda de Custo”, conforme expressamente

disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 937/2011, in verbis:

“Art. 1º - Fica instituída na Câmara Municipal de Vila Bela da

Santíssima Trindade – MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da

atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a

população sob o título de Verba Indenizatória ‘Ajuda de Custo’, no valor

de R$ 800,00 (oitocentos reais) para Vereadores e de R$ 1.100 (um mil e

cem reais) ao Presidente do Poder Legislativo, dentro da permissibilidade

constitucional prevista na EC nº 47 de 05 de julho de 2005, consolidada pelo

entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato

Grosso, nos Acórdãos 1323/2007, 2206/2007 e 013/2009.

Parágrafo único: A verba de que trata caput será pago

mensalmente aos vereadores, para o custeio da atividade parlamentar

externa, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens

e ajuda de transportes, dentre outras despesas inerentes ao exercício do

cargo.

Art. 2º. A Verba Indenizatória ‘Ajuda de Custo’, ora instituída,

será incluída mensalmente na folha de pagamentos, não incidindo

quaisquer tributos ou impostos, bem como não será computada para

efeitos dos limites constitucionais remuneratórios, não consistindo também

valor de aplicação para base de cálculo de gasto com pessoal, sendo

atribuída aos parlamentares como receita não tributária para efeitos de

imposto de renda”. (destaquei)

Como se verifica, a Ajuda de Custo é a típica verba

indenizatória, que foi instituída como forma de se compensar o não recebimento de

diárias, passagens, entre outas despesas inerente ao exercício do cargo de vereador,

inclusive, com a ausência de incidência de impostos ou tributos, diante da sua natureza.
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Desse modo, é que mantendo a coerência com outros julgados

deste Sodalício, adoto o entendimento de que as verbas criadas com a natureza

indenizatória, não incorporam na remuneração do servidor, portanto, para o seu

recebimento, necessária a demonstração da despesa com diária, transporte ou passagens.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DELEGADO DE POLÍCIA -

REDUÇÃO DO MONTANTE VARIÁVEL DA VERBA INDENIZATÓRIA

POR MEIO DA LCE 436/2011 – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA

PARA CUSTEIO COM DIÁRIAS, PASSAGENS E AJUDA DE

TRANSPORTE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FINS DE

DELEGADO DE POLÍCIA DENTRO DO ESTADO – CARÁTER

INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE

DE VENCIMENTOS E DIREITO ADQUIRIDO - FUNDADO RECEIO DE

DANO IRREPARÁVEL E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO -

PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA NOS EXATOS TERMOS E

VALORES INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 436/2011 –

REFORMA DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A

QUO - RECURSO PROVIDO.

A instituição de tal verba pela LCE 234/2005, com a alteração

pela LCE 436/2011, instituindo a redução da verba indenizatória em 50%,

tem amparo legal remoto na LCE 04/1990 que prevê a possibilidade de

pagamento de verba de indenização para cobrir despesas com diária,

transporte e passagens, com a ressalva de que tal verba jamais poderia

integrar o vencimento ou provento dos servidores aos quais seria paga, e,

desse modo, a sua redução se mostra possível, em razão da

discricionariedade da Administração. O art. 73 da Lei 04/90, já previa, há

muito, que “Os valores das indenizações, assim como as condições para a
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sua concessão, serão estabelecidos em regulamento”.

Logo, a administração pública estava legalmente autorizada a

estabelecer os valores e as condições para sua concessão via regulamento

desde o advento da LCE 04/1990.

E se a verba de indenização não se incorpora ao vencimento ou

provento para qualquer efeito, servidor algum tem direito adquirido ao que

não é incorporado ao seu vencimento ou provento e, daí, não há falar em

violação do princípio da irredutibilidade do salário, retrocesso ou surpresa,

até porque o desconhecimento da lei – no caso da LCE 04/90, é

inescusável. Ou seja, os servidores não podem alegar que foram

surpreendidos por ter, a verba, natureza indenizatória reduzida, já que isto

estava em lei editada há mais de duas décadas.

Em se tratando de verba com caráter indenizatório, não engloba

a remuneração, portanto, inexiste violação ao princípio da irredutibilidade

de vencimentos, tampouco direito adquirido, o que a imposição do

pagamento da verba nos termos da LCE 234/2005, causará prejuízos ao

agravante, uma vez que já foi reduzida por critérios da Administração,

através da LCE 436/2011.” (AI 88698/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS

DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015,

Publicado no DJE 16/04/2015) (destaquei)

Desta forma, ao considerar que nos autos não há qualquer

demonstração de despesas vinculadas com a verba pleiteada, impõe-se a improcedência

do pedido da ação de cobrança.

Isso posto, pedindo Vênia a Eminente Relatora, acompanho o

voto do 2º VogalDes. Márcio Vidal.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DRA. VANDYMARA G. R. P.

ZANOLO (1ª Vogal convocada), DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), DES. JOSÉ

ZUQUIM NOGUEIRA (3º Vogal convocado) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES RODRIGUES (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR

MAIORIA DE VOTOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS

DO VOTO DO DES. MÁRCIO VIDAL, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E

ANTONIA SIQUEIRAGONÇALVESRODRIGUES.

Cuiabá, 06 de março de 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORMÁRCIO VIDAL - REDATORDESIGNADO
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