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PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.

- Apesar de não haver observância ao dispositivo
legal, não houve prejuízo para o promovido, uma vez
que interpôs o apelo dentro do prazo legal.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS. RETENÇÃO DE  SALÁRIO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO
DA  APELAÇÃO  CÍVEL  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

- 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 A
APELAÇÃO CÍVEL E A REMESSA NECESSÁRIA,  nos  termos do voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 65.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária na Sentença

de fls. 37/38  que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Alzira Adelia

Lacerda Loureiro e outros, julgou procedente o pedido, condenando o Município

ao pagamento do mês de remuneração das partes autoras referentes ao mês

de  dezembro  de  2012.  Condenou, também, o Demandado em honorários

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o Recorrente aduz, em sede de preliminar,

a nulidade da Sentença, ante a ausência de notificação pessoal, prevista no art.

183, do Código de Processo Civil. No mérito, alegou que os promoventes não

fazem  jus  à  verba  postulada,  eis  que  não  consta  nos  autos  provas  do

inadimplemento. Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso e a consequente

reforma da Sentença (fls. 40/45).

Contrarrazões às fls. 48/49.

A Procuradoria  Geral  de Justiça opinou pelo  desprovimento  do

Recurso de Apelação e da Remessa Necessária (fls. 56/60).

É o relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimados

da Sentença através de nota de foro à fl. 39.

De  fato,  resta  evidenciado  que  a  intimação  do  Município  de

Piancó  acerca  do  conteúdo  da  Sentença  atentou  contra  os  regramentos

constantes  no  Novo  Código  de  Processo  Civil,  na  medida  que  foi

operacionalizada através de publicação no Diário da Justiça (fl. 39), em patente

desobediência ao art. 183, § 1º do NCPC que determina que a intimação da

Fazenda Pública será pessoal.
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Contudo, apesar de não haver observância ao dispositivo legal,

não houve prejuízo para o promovido, uma vez que interpôs o apelo dentro do

prazo legal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença

MÉRITO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  os  Autores  são

funcionários  públicos  concursados.  No  entanto,  aduz  que  o  Município

Demandado não efetuou os pagamentos da remuneração referente ao mês de

dezembro de 2012.

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
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pleiteadas  pelas  Autoras, ou  da  inexigibilidade  dos  valores  discutidos  nos

autos, considero que a condição da Recorrida ressoa inconteste.

No  mais,  considerando  a  natureza  da  causa,  o  trabalho

realizado pelo patrono da autora e o tempo exigido para o serviço, entendo que

a verba arbitrada pelo juiz a quo (10% do valor da condenação) fora conjugada

de acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento

nos §§ 2º e 3º do inciso I do art. 85, do Novo Diploma Processual Civil, razão

pela qual não merece redução.

Isso posto, rejeito a preliminar e, no mérito, DESPROVEJO OS

RECURSOS, mantendo-se incólume todos os termos da Sentença vergastada.

Quanto à definição dos honorários advocatícios de sucumbência, tenho

que deve sofrer correção ante a impossibilidade de sua fixação, tendo em vista a

ausência de liquidez do provimento judicial, devendo ser observada regra disposta no

art. 85, § 4º, II, do CPC.

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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