
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  nº  0018796-66.2010.815.0011 —  3ª  Vara  da
Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator :  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Município de Campina Grande, representado por sua Procuradora Erika
Gomes da Nóbrega Fragoso.
Apelado : Pérsia Barbosa Correia e Francilene Nogueira de Menezes.
Advogado : Antônio José Ramos Xavier (OAB/PB 8.911)
Remetente : Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DEVOLUÇÃO  DE
SERVIDORAS.  REDUTOR  SALARIAL  DURANTE  O
PROCESSO  DE  DEVOLUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DIAS  NÃO  TRABALHADOS  EM  VIRTUDE  DA
DELONGA  NA  FORMALIZAÇÃO  DA  DEVOLUÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO E DA REMESSA.

— É inegável a inexistência de razoabilidade no comportamento do
Município de Campina Grande ao aplicar o redutor salarial em relação
às  autoras,  pois,  repise-se,  os  dias  não  trabalhados  decorreram da
delonga no procedimento de devolução das servidoras e na falta de
designação do local de trabalho, não por desídia.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  negar
provimento à apelação e à remessa.

 
RELATÓRIO

Trata-se de  Remessa Oficial e  Apelação Cível interposta pelo
Município de Campina Grande contra a sentença (fls. 74/78) proferida nos autos da
Ação  Ordinária  de  Cobrança,  ajuizada  por  Pérsia  Barbosa  Correia  e  Francilene
Nogueira de Menezes.

Na  decisão  o  magistrado  julgou  procedente  o  pedido  para
determinar que a edilidade devolva às autoras os valores dos redutores aplicados no mês
de abril  de 2009, nos valores de R$ 451,56 (quatrocentos e cinquenta e  um reais e
cinquenta e seis centavos) para Pérsia Barbosa Correia e R$ 738,98 (setecentos e trinta e
oito reais e noventa e oito centavos) para Francilene Nogueira de Menezes, acrescidos
de correção monetária a partir da data que deveria ter havido o pagamento e juros de



mora da citação, aplicando-se o art.1º-F da Lei 9494/97.

Em suas razões recursais (fls. 82/87), o Município afirma que
não é devido nenhum valor às promoventes, pois o pagamento só pode ser efetuado por
dias trabalhados e o redutor aplicado no mês de abril de 2009 corresponde ao período
não trabalhado, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão.

Contrarrazões às fls.91/96. 

A Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  no  mérito  porquanto
ausente interesse que recomende a intervenção. (fls. 102/102v). 

É o relatório. 

Voto.

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  quando  a  sentença  for
ilíquida, deve ser conhecida a remessa. 

Súmula  490 -  A dispensa  de  reexame  necessário,  quando  o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Portanto, conheço da remessa oficial.

DA REMESSA E DA APELAÇÃO

Depreende-se  dos  autos  que  as  promoventes  Pérsia  Barbosa
Correia e Francilene Nogueira de Menezes ingressaram no serviço público,  junto ao
Município  de  Campina  Grande,  em  12/06/2003  (fl.10)  e  06/05/1988  (fl.15),
respectivamente.  

As referidas servidoras estavam cedidas ao Governo do Estado
da Paraíba, sem ônus para o Município, quando foram devolvidas, a pedido, na data de
09/03/2009 (fl.16).

Após a tramitação administrativa,  o  retorno das servidoras  se
deu em 13/04/2009 (fl.17), quando foram efetivamente encaminhadas à Secretaria de
Educação na qual  estão vinculadas  e passaram a exercer suas atividades a  partir  de
17/04/2009 (fl.18).

Ocorre que o Município de Campina Grande aplicou um redutor
salarial em desfavor das promoventes em virtude dos dias não trabalhados no mês da
devolução, que ocorreu em abril de 2009, conforme documentos de fls. 08/09.

De fato,  não  assiste  razão ao  Município  de  Campina  Grande
alegar a redução salarial em razão de dias não trabalhados, pois, como se comprova nos
autos, as promoventes não se ausentaram do trabalho de forma injustificada, mas sim
passaram por processo de devolução do Estado para o Município, não podendo exercer
suas atividades quando sequer tinham conhecimento do local de trabalho para o qual
seriam designadas.



Consoante bem pontuou o magistrado a quo, o próprio Estatuto
dos Servidores Públicos de Campina Grande dispõe sobre um prazo para que o servidor
entre em exercício, após o conhecimento acerca da nova localidade de trabalho, senão
vejamos:

Art.  18  -  O  servidor  transferido,  removido,  redistribuído,
requisitado ou cedido, que deva ter exercício em outra localidade,
terá 30(trinta)  dias  de prazo para entrar em exercício,  incluído
nesse prazo o tempo necessário ao deslocamento para a nova sede. 

  
Ou seja, no caso do servidor cedido para determinada unidade

da qual já tenha conhecimento, a lei lhe garante um prazo de trinta dias para entrar em
exercício, contudo a edilidade pretende aplicar um redutor salarial às promoventes que
não retornaram de imediato às suas atividades, pois não tinham conhecimento acerca da
localidade de trabalho, que dependia de designação do próprio Município.

Ora,  desde  quando  foram  devolvidas  em  09/03/2009,  as
promoventes estavam à disposição da edilidade para retomar suas atividades, porém a
conclusão da devolução somente ocorreu em 13/04/2009, mais de trinta dias após o
início do procedimento.  Neste sentido,  é inegável a inexistência de razoabilidade no
comportamento  do  Município  de  Campina  Grande  ao  aplicar  o  redutor  salarial  em
relação às autoras, pois, repise-se, os dias não trabalhados decorreram da delonga no
procedimento de devolução das servidoras e na designação do local de trabalho, não por
desídia.

Ademais,  não  houve  nenhum  procedimento  administrativo
amparado pelo contraditório e pela ampla defesa para aplicação do redutor salarial, o
que ratifica a ilegalidade da conduta da edilidade. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL. PROGRESSÃO   FUNCIONAL  POR  ESCOLARIDADE.
REVISÃO   ADMINISTRATIVA.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. (...)  Todavia,  se
do ato ilegal decorrem efeitos  favoráveis  ao administrado, é obrigatória
a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do
devido  processo  legal,  bem  como  do  prazo  decadencial  de  cinco  anos,
previsto  no  art.  54  da  Lei  9.784/99,  tal  como  ocorreu  no  caso.  2.
Precedentes:   AgRg   nos   EDcl   no  REsp  1414708/MG,  Rel.  Ministra
Assusete  Magalhães,  Segunda  Turma, DJe 24.6.2016;AgRg nos EDcl no
AREsp  703.032/MG,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell Marques, Segunda
Turma,  DJe 27.8.2015; (...)(STJ – Agint no EDCl no ARESP 313624/MG –
Rel.Min. Herman Benjamin – Segunda Turma – Dje 29/11/2016).

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à  apelação  e  à
remessa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de Albuquerque (Presidente).  Presentes no julgamento o Exmo.  Dr.  João
Batista Barbosa (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar



Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de novembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
  Relator


