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PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DA
APELAÇÃO.  RAZÕES RECURAIS  APÓCRIFAS.
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA.  RECURSO
INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.

- Encontrando-se  as  razões  recursais
desprovidas  da  assinatura  do  representante
processual  da  parte,  constitui-se  em  documento
apócrifo  e  sem qualquer  valia  jurídica,  situação que
enseja,  assim,  o  não-conhecimento  do  Recurso
Ordinário,  porque  inexistente.  (TRT-14  -  RO:
55720070051400 RO 00557.2007.005.14.00, Relator:
JUIZA VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR, Data de
Julgamento: 27/11/2007,  PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DETRT14 n.075, de 07/12/2007) 

REMESSA  NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
RETENÇÃO DE VERBAS  SALARIAIS.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RETENÇÃO DE
VERBAS PELO  ESTADO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

– 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHEÇER  DO  RECURSO
APELATÓRIO E DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária  e,  de  Apelação Cível

interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA contra a Sentença prolatada pelo Juiz de

Direito da  Vara Única  da Comarca de Taperoá  que, nos autos da Ação de

Cobrança proposta por  ex-servidora estadual  MARIA INÊS  DE  ANDRADE

SILVA, julgou procedente em parte a pretensão da Promovente, condenando o

Promovido ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias e 13º salários relativos

aos períodos de 07 de junho de 2009 a 30 de dezembro de 2012, devendo a

quantia ser acrescida de juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês a teor

do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 a partir da citação (art. 219 do CPC).

Em suas razões, o Apelante alega a improcedência da ação,

uma vez que restou devidamente comprovado que inexiste direito as verbas

pleiteadas (fls. 56/64).

Sem contrarrazões (fl. 67).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento

da  Apelação  e  pelo  provimento  parcial  da  Remessa  para  que  os  valores

devidos sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, com incidência de juros

aplicados à caderneta de poupança (fls. 81/84v).

É o relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO

A Procuradoria  Geral  de  Justiça,  em Parecer  de  fls.  81/84v,

suscitou a referida preliminar de não conhecimento da APELAÇÃO CÍVEL.

De fato, ao compulsar os autos, percebe-se, claramente, que o
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Procurador  do  Estado  (Sebastião  Florentino  de  Lucena)  não  lançou  a  sua

assinatura  nas  razões  recursais,  mesmo  após  intimação  para  apresentar

assinatura original, motivo pelo qual a presente preliminar deve ser acolhida, com

o não conhecimento da Apelação Cível, ante sua inépcia.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL - Embargos de Declaração - Falta de
assinatura da Procuradora do Estado nas razões rccursais -
Recurso  inexistente  -  Não  conhecimento.  (TJ-SP  -  ED:
994093841902 SP, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de
Julgamento:  08/02/2010,   6ª  Câmara  de  Direito  Público,
Data de Publicação: 12/02/2010)

RECURSO  ORDINÁRIO  ASSINADO  ESTAGIÁRIO
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  PROCURADOR  DO
ESTADO NÃO CONHECIMENTO RECURSO APÓCRIFO -
Encontrando-se  as  razões  recursais  desprovidas  da
assinatura do representante processual da parte, constitui-
se em documento apócrifo e sem qualquer valia jurídica,
situação  que  enseja,  assim,  o  não-conhecimento  do
Recurso  Ordinário,  porque  inexistente.  (TRT-14  -  RO:
55720070051400  RO  00557.2007.005.14.00,  Relator:
JUIZA VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR,  Data  de
Julgamento:  27/11/2007,   PRIMEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DETRT14 n.075, de 07/12/2007)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora ingressou no

serviço público na data de 26/08/1988, anterior a promulgação da Constituição

Federal que ocorreu em 05/10/1988.

Desse  modo,  entendemos  que  a  situação  dos  servidores

admitidos em data anterior da promulgação da Constituição Federal, como ora

ocorre com a Promovente, deve ser tratada de forma diferente daqueles que

adentraram  no  serviço  público,  sem  concurso,  após  a  promulgação  da

Constituição Federal de 1988. É que, no sobredito lapso temporal não havia

exigência  de  concurso  público  (inc.  II  do  art.  37  da  CF/1988),  portanto,  as
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contratações não eram nulas ou ilegais, como acontece com aquelas havidas

após o advento da Magna Carta de 1988.

Nesse sentido,  entendemos que a Recorrida exerceu função

pública proveniente de admissão legal e não nula,

Assim, 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 Estado 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.

Neste diapasão, não havendo o Estado da Paraíba apresentado

com a Contestação, tampouco ao longo do processo, qualquer comprovante de

quitação das  verbas  salariais, considerando, ainda, que a condição de

servidora  da Recorrida ressoa inconteste, impossível se alterar a Sentença

objurgada por tal fundamento.

Repita-se, é ônus do Ente Público comprovar que pagou a

verba salarial ao seu servidor, eis que a alegação de pagamento das

respectivas verbas representa fato extintivo, cuja prova compete ao Réu, à luz

do que determina o art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por tais razões,  NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO

APELATÓRIO E  DESPROVEJO A REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a
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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 a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora 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, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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