
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003753-71.2013.815.0371
RELATOR   : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE   : Município de Sousa, representado por sua Procuradora
PROCURADORA: Maria dos Remédios Calado
APELADA   : Inae de Sousa Andrade
ADVOGADA  : Adelia Marques Formiga
ORIGEM  : Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa
JUIZ  : Diego Fernandes Guimarães

PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE  SENTENÇA
GENÉRICA. REJEIÇÃO.

- “Não há que se falar em nulidade da sentença de
primeiro grau que se atém à hipótese específica retratada
na  inicial  e  nos  documentos  postos  no  caderno
processual.”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO DE
VERBAS  E  SALÁRIO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- É direito líquido e certo de todo servidor
público, ativo ou inativo, perceber seus proventos
pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos
dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada. 

- Em  processos  envolvendo  questão  de
retenção de salários, cabe ao Município comprovar
que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se
que não o efetuou na forma devida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR  a  preliminar  e,  no  mérito,
DESPROVER O APELO,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 66.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE

SOUSA contra a sentença de fls. 42/43 que, nos autos da Ação de Cobrança

proposta por INAE DE SOUSA ANDRADE, julgou procedente a pretensão da

Promovente, condenando o Promovido ao pagamento R$ 3.276,00 (três mil,

duzentos  e  setenta  e  seis  reais),  acrescidos de juros  de  mora  pro  rata  no

percentual  aplicável  a  caderneta de poupança e atualização monetária  pelo

INPC, a partir da citação. Condenou, ainda, o Município nas custas e despesas

processuais,  e  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,  fixados  em  20%

(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 46/49), alega, o Apelante, no mérito,

que a prova do não recebimento das referidas verbas é ônus da Recorrida. Ao

final, pugna pelo provimento do Apelo.

Devidamente intimada, a  Apelada  não apresentou

contrarrazões (fls. 52/53).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da

nulidade da Sentença guerreada, aduzindo pelo retorno dos autos ao Juízo de

primeiro grau para que nova sentença seja proferida (fls. 59/62).

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de sentença genérica

Ab initio, requereu a Procuradoria de Justiça a desconstituição

da Sentença,  alegando que fora genérica,  proferida sem a análise do caso

específico. Contudo, razão não lhe assiste.

Como se verifica da simples leitura do  decisum impugnado, a

argumentação construída pelo magistrado a quo ateve-se à hipótese retratada

na inicial e nos documentos postos no caderno processual, não havendo que

se falar, assim, em carência de fundamentação.
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A corroborar tal afirmação, compulsando os autos, extrai-se que

a pretensão da Promovente (fl. 03) é pelo recebimento dos salários referentes

aos meses de Novembro, Dezembro e 13º salário.

Desse  modo,  percebe-se  que a  sentença  foi  clara  quanto  à

descrição fática da situação vivenciada pela Recorrida, reportando-se à análise

da natureza da verba remuneratória reclamada, bem como ao que se refere à

distribuição do ônus da prova.  Portanto,  não há,  de  forma alguma,  que se

cogitar em falta de especificidade e concretude na presente prestação de tutela

jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

REMESSA  DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A
NECESSITADO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PRELIMINARES.  NULIDADE  DE  SENTENÇA
GENÉRICA.  DESCABIMENTO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.  REPARTIÇÃO
DE  COMPETÊNCIAS  PELO  MINISTÉRIO  DA SAÚDE.
IRRELEVÂNCIA. ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO PELO
ESTADO  E  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO.
AFASTAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE  PREJUÍZO  A
SAÚDE DO NECESSITADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA A
DIREITO  FUNDAMENTAL.  PRIMAZIA DA DIGNIDADE
DA  PESSOA  HUMANA  SOBRE  PRINCÍPIOS  DE
DIREITO  FINANCEIRO  E  ADMINISTRATIVO.
DESPROVIMENTO. - Não há que se falar em nulidade
da sentença de primeiro grau que se atém à hipótese
específica  retratada  na  inicial  e  nos  documentos
postos  no  caderno  processual. -  É  entendimento
consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça o fato de que os entes públicos são
responsáveis  solidariamente  no  que  se  refere  ao
atendimento  amplo  à  saúde.  -  O Sistema de  Saúde  é
único e solidário, de modo que a repartição de atribuições
entre os entes federados objetivam apenas racionalizar a
atuação  estatal,  não  repercutindo  na  legitimidade  para
efetivação  da  medida  voltada  à  garantia  da  saúde,
independentemente  de  que  obrigação  seja.  -  O  direito
fundamental  à  saúde,  uma  vez  manifestada  a
necessidade  de  uso  de  remédio  consoante  prescrição
médica,  não pode ser  obstado por  atos administrativos
restriti  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00092010420148150011, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,
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j.  em  06-10-2015)(TJ-PB  -  REEX:
00092010420148150011   0009201-04.2014.815.0011,
Relator: DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO,
Data de Julgamento: 06/10/2015, 2 CIVEL)

Deste  modo,  REJEITO  a  preliminar arguida  pelo  Ente

Recorrente.

Mérito

É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou

inativo, perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado, nos

termos dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta Magna, considerando ato abusivo

e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos

trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar,

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Dessa forma, o Município que, arbitrariamente, deixa de pagar

os salários dos seus servidores, é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ressalte-se que caberia ao Município comprovar que efetuou o

pagamento correto e integralmente, pois, ao reverso, subtende-se que não o

realizou na forma devida. 

Neste diapasão, não havendo a Edilidade apresentado, ao

longo do processo, qualquer comprovante de quitação das  verbas  salariais

pleiteadas pela Autora, ou da inexigibilidade dos valores discutidos nos autos,

considero que a condição da Recorrida ressoa inconteste.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que devem ser
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mantidos, uma vez que foram arbitrados dentro do que estatui o  princípio da

moderação, no qual o valor não pode levar ao extremo de prejudicar a justa

remuneração do profissional, nem ser arbitrado em termos simbólicos.

Por tais razões, REJEITO  a  preliminar  de  nulidade  e,  no

mérito, 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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