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ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0000635-41.2014.815.0181
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Estado da Paraíba representado por seu procurador Roberto 

Mizuki
APELADOS : Isabel Romão Santos do Nascimento e outros
ADVOGADO : Wilma Saraiva de Sousa, OAB/PB nº 10.889
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira
JUIZ (A) : André Ricardo de Carvalho Costa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO
DE  ENTREGAR/  RESTITUIR  A  COISA  CERTA.
SERVIDOR  PÚBLICO  FALECIDO.
REMUNERAÇÃO  DEPOSITADA  EM  CONTA.
LEVANTAMENTO  PELOS  HERDEIROS.
POSSIBILIDADE.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO AO APELO.

– Não  tendo  o  Demandado  logrado  êxito  em
desincumbir-se  do  encargo  de  comprovar  o  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do
autor, deixa de atender ao imposto pelo art. 373, II,
do  CPC,  restando  imperativa  o  desprovimento  do
recurso e manutenção da Sentença recorrida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.89.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Guarabira,

que julgou procedente a Ação de Obrigação de Entregar/Restituir a Coisa Certa

proposta por Isabel Romão Santos do Nascimento e outros.
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Em suas  razões  recursais,  o  Apelante  requer  a  reforma  da

Sentença alegando que o valor a ser restituído é o de R$ 1.297,96 (hum mil,

duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), pois sobre o valor

da remuneração do servidor incide descontos pessoais e oficiais, o que não foi

observado pelo magistrado singular quando do arbitramento da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls.70/73.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso Apelatório (fls.81/83).

É o relatório.

VOTO

Da Sentença que julgou Procedente a Demanda condenando o

Estado da Paraíba a restituir aos Autores o valor de R$ 2.466,72 (dois mil reais,

setecentos e sessenta e seis, setenta e dois centavos) referente ao pagamento

do vencimento do servidor falecido, apela a parte ré.

Adianto que a sentença deve ser mantida.

Com efeito, em que se pese a alegação da parte Recorrente,

tenho  que  os  herdeiros  do  servidor que  venha  a  falecer  têm  o  direito  à

percepção do valor referente aos seus vencimentos, já que, tendo ocorrido a

extinção  do  vínculo  com  o  Estado,  faz  ele  jus  à  percepção  de  verbas  já

inseridas em seu patrimônio jurídico à data do óbito. 

Assim sendo, deve ser mantida a sentença no que concerne a

restituição  dos  valores  depositados  na  conta-corrente  do  falecido,  vez  que

entendimento  diverso,  implicaria  em enriquecimento  ilícito  da  Administração

Pública.

No que se refere ao montante, extrai-se dos autos que o réu,

ora Apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou
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extintivo do direito do Autor (Art. 373, II, do CPC), uma vez que inexiste prova

de que sobre o valor residual do salário do servidor falecido incidia descontos

oficiais e aquele proveniente de empréstimo pessoal pactuado frente o Banco

Real,  razão  pela  qual  impõe  a  manutenção  de  procedência  do  pedido  de

cobrança do montante descrito na exordial. 

No  que  se  refere  aos  honorários,  considerando  o  trabalho

adicional na fase recursal, majoro o percentual de 10% para 20% do valor da

condenação,  valor  a ser corrigido pelo IGP-M a contar da publicação deste

acórdão e acrescido de juros legais de mora a partir do trânsito em julgado. 

Com essas considerações, DESPROVEJO  O  APELO,

mantendo a sentença recorrida

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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