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MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL  –  RETENÇÃO  DE  SALÁRIOS  —
IMPOSSIBILIDADE  —  ATRASOS  COMPROVADOS  –
CONCESSÃO DA SEGURANÇA  — MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA — DESPROVIMENTO DA REMESSA.

— "Constitui direito líquido e certo de todo servidor público receber
os  vencimentos  que  lhes  são  devidos  pelo  exercício  do  cargo.
Atrasando e suspendendo o pagamento de tais verbas, sem motivos
ponderáveis,  comete  o  prefeito  municipal,  inquestionavelmente,  ato
abusivo e ilegal, impondo-se julgar procedente o pedido de cobrança,
conhecendo,  mas  desprovendo  a  remessa  oficial  de  sentença  que
assim o faz. ". (TJPB; AC 024.2009.001.616-3/001; Terceira Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Genésio Gomes Pereira  Filho;  DJPB 19/08/2011;
Pág. 9)

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  advinda  de  sentença  de  fls.
38/41,  proferida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  ajuizado  por  Neuma Gomes
Marcelino  contra  ato  do  Prefeito  do  Município  de  Alagoinha,  que  concedeu  a
segurança  para  determinar  que  o  impetrado  promova  a  imediata  regularização  do
pagamento da remuneração da servidora, que vem sendo retido de forma indevida.

Embora  intimado  (fl.  45),  o  Município  impetrado  não
apresentou recurso voluntário.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da remessa e
integral manutenção da sentença (fls. 53/55). 

É o relatório. DECIDO.
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Colhe-se dos autos,  que a impetrada interpôs  a presente ação
mandamental em virtude da Edilidade estar retendo ilegalmente seus vencimentos.

O  magistrado  “a  quo” ao  apreciar  a  querela,  conforme
ressaltado alhures, concedeu a segurança para determinar que o impetrado promovesse a
imediata regularização do pagamento da remuneração da servidora,  que vinha sendo
retido indevidamente.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 garante aos servidores públicos
em  geral  o  direito  líquido  e  certo  de  perceberem  seus  proventos  pontualmente,
precipuamente por se tratar de verba alimentícia, constituindo sua retenção ato abusivo
e ilegal, podendo, assim, ser amparado por mandado de segurança, conforme elenca o
art. 5, LXIX, in verbis:

Art. 5. (...)

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo,  não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa  jurídica  no  exercício  de
atribuições do Poder Público.

In casu,  restou evidenciado que o Município impetrado vinha
atrasando  o  pagamento  dos  vencimentos  da  impetrante,  conforme  se  depreende  da
petição de fl. 33, onde ressalta que parte dos pagamentos já haviam sido pagos, restando
quitar o salário do mês de novembro do ano de 2012. 

Não  há  como  negar  o  direito  ao  trabalhador  de  receber  seu
salário  em  dia,  havendo,  inclusive,  a  previsão  constitucional  de  crime  para  a  sua
retenção dolosa1. 

Neste sentido, a jurisprudência corrobora:

APELAÇÃO  CÍVEL E  REEXAME  NECESSÁRIO. Mandado de
segurança retenção de salário de servidor público.
Desproporcionalidade  e  ilegalidade  na  sanção  administrativa
imposta. Verba de natureza alimentar protegida constitucionalmente.
Sentença  mantida  em  sede  de  reexame  necessário.  Recurso
desprovido.(TJPR; ApCvReex 0952114-0; Cascavel; Quarta Câmara
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wellington  Emanuel  C.  de  Moura;  DJPR
30/04/2013; Pág. 62

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
RETENÇÃO DE SALÁRIO.  NÃO  ATENDIMENTO  A
CONVOCAÇÃO  PARA  RECADASTRAMENTO
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA,  AMPLA  DEFESA  E

1Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
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CONTRADITÓRIO.  ILEGALIDADE  CONFIGURADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) A Lei confere ampla proteção aos
salários diante de seu caráter alimentar e do princípio da dignidade
humana, não podendo, a autoridade pública, sem o devido processo
legal, onde garantidos ampla defesa e contraditório, reter o salário
do servidor  por  não  ter  se  recadastrado  administrativamente.  2)
segurança concedida. (TJAP;  MS  0001256-03.2012.8.03.0000;
Tribunal Pleno; Rel. Des. Dôglas Ramos; Julg. 17/10/2012; DJEAP
22/10/2012; Pág. 6

A Terceira Câmara Cível decidiu caso análogo:

PROCESSUAL  CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DA
LEI  MUNICIPAL.  EXISTÊNCIA  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO. RETENÇÃO DE  VERBAS  SALARIAIS.  VEREADOR.
PROVAS  SATISFATÓRIAS.  PAGAMENTO  DEVIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. DESPROVIMENTO
DO  RECURSO. O  ordenamento  jurídico  constitucional  rechaça  a
vantagem  indevida  da  administração  pública  em  detrimento
do servidor, sob pena de se admitir o enriquecimento ilícito do ente
público.  “mandado de segurança. Retenção de  salários  de
funcionários  municipais. Concessão  da  ordem.  Remessa  oficial.
Desprovimento. Ofende o princípio da moralidade esculpido no art.
37  da  constituição  federal,  a retenção dolosa,  pelo  prefeito,
do salário do servidor público municipal. ” “constitui direito líquido
e certo de todo servidor público receber os vencimentos que lhes são
devidos  pelo  exercício  do  cargo.  Atrasando  e  suspendendo  o
pagamento  de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o
prefeito  municipal,  inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,
impondo-se  julgar  procedente  o  pedido  de  cobrança,  conhecendo,
mas  desprovendo  a  remessa  oficial  de  sentença  que  assim  o  faz.
”. (TJPB;  AC  008.2010.000693-4/004;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB
05/09/2012; Pág. 9

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  EFETIVA. RETENÇÃO
INJUSTIFICADA  DOS  VENCIMENTOS  E  13º SALÁRIO.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO
CÍVEL.  "MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE
SALÁRIOS  DE  FUNCIONÁRIOS  MUNICIPAIS.  CONCESSÃO
DA ORDEM. REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. Ofende o
princípio da moralidade esculpido no art. 37 da Constituição Federal,
aretenção dolosa,  pelo  prefeito,  do salário do servidor público
municipal.  ". "Constitui  direito  líquido  e  certo  de
todo servidor público receber os vencimentos que lhes são devidos
pelo exercício do cargo. Atrasando e suspendendo o pagamento de
tais verbas,  sem motivos ponderáveis,  comete o prefeito municipal,
inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,  impondo-se  julgar
procedente o pedido de cobrança,  conhecendo,  mas desprovendo a
remessa  oficial  de  sentença  que  assim  o  faz.  ". (TJPB;  AC
024.2009.001.616-3/001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Genésio
Gomes Pereira Filho; DJPB 19/08/2011; Pág. 9)
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Sendo assim, não há dúvidas acerca do direito da servidora em
perceber os salários da forma devida, tampouco da responsabilidade do Município pela
retenção indevida das verbas. 

Sendo  assim,  laborou  em  acerto  a  magistrada  singular  ao
determinar que o Município de Mulungu efetue o pagamento dos salários devidos à
parte impetrante, a partir da data do ajuizamento da presente ação mandamental.

Isto  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  NEGO
PROVIMENTO monocrático à remessa oficial, com fundamento no art. 932, IV do
CPC/2015.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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