
02/12/2020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

https://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=201900139512&tmp.numacordao=202035291 1/13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
  
ACÓRDÃO: 202035291
RECURSO: Mandado de Segurança Coletivo
PROCESSO: 201900139512
RELATOR: DIÓGENES BARRETO
IMPETRANTE ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO

ESTADO DE SERGIPE – ASSOMISE Advogado: KLEYNER SANTANA FELIX

IMPETRADO ESTADO DE SERGIPE Procurador Estadual: FLÁVIO AUGUSTO
BARRETO MEDRADO

IMPETRADO GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE

 

EMENTA
 
 

MANDADO DE SEGURANÇA.
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE
SERGIPE – ASSOMISE.
PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE
FORMA ATRASADA. VIOLAÇÃO DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
VERBA DE CUNHO ALIMENTAR
PROTEGIDA
CONSTITUCIONALMENTE.
PARCELAMENTO E ATRASO
SALARIAL QUE OFENDEM OS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA LEGALIDADE E DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DOS
SUBSTITUÍDOS DA IMPETRANTE
DE RECEBER INTEGRALMENTE
SEUS SALÁRIOS EM PARCELA
ÚNICA E ATÉ O 5º (QUINTO) DIA
ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO
VENCIDO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AFASTAMENTO DA MULTA
DIÁRIA. ENFRENTAMENTO DE
DIFICULDADE FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE
DESATENDER O COMANDO
JUDICIAL. CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA.

 

ACÓRDÃO
 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, em sua composição plenária, por maioria, conceder parcialmente a segurança, em conformidade
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com o relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

 
Aracaju/SE, 18 de Novembro de 2020. 

DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO
RELATOR DESIGNADO

RELATÓRIO
 
Adoto o relatório de lavra da Juíza de Direito Convocada Bethzamara Rocha Macedo (Relatora). Eis sua
literalidade:

“Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES
DO ESTADO DE SERGIPE – ASSOMISE contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE.

De acordo com a Impetrante, desde o ano de 2016 até os dias atuais o Impetrado vem pagando
os vencimentos dos militares, ora representados, de forma atrasada e parcelada.

Pontua que a matéria ora analisada já foi amplamente debatida pelo pleno do TJSE, tendo sido
reconhecida a ilegalidade no atraso e no parcelamento dos salários dos servidores.

Defende que o pagamento dos salários deve ser efetivado pelo Impetrado dentro do mês
trabalhado ou até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar, para que seja determinado o pagamento do
salário dos servidores militares estaduais, ora representados, dentro do mês trabalhado ou até o
5º (quinto) dia útil do mês subsequente, sob pena de multa diária fixada em valor não inferior a
R$1.000,00 (hum mil reais). No mérito, requer a concessão da segurança.

Antes de apreciar o pleito liminar, no dia 09/12/2019, foi determinada a comprovação pelo
Impetrante do recolhimento das custas e a juntada de documentação atualizada acerca dos fatos
apresentados, o que foi cumprido em 10/12/2019 e 25/06/2020, respectivamente.

No dia 18/12/2019, foi determinada a emenda à inicial, o que foi cumprido em 19/12/2019, data
em que foi determinada a notificação do Impetrado para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as
informações que entendesse necessárias, bem como que fosse dada ciência ao Estado de Sergipe,
por meio de seu órgão de representação judicial, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº
12.016/2009.

Notificado, o Estado de Sergipe, através de seu órgão de representação judicial, qual seja, a
Procuradoria-Geral do Estado, se manifestou no dia 18/02/2020, requerendo, preliminarmente, a
identificação da pessoa física que outorga os poderes à Impetrante. No mérito, pugnou pela
denegação da segurança, ao argumento de insuficiência de recursos financeiros para o Estado de
Sergipe pagar os salários dentro do mês laborado e de ausência de previsão legal para tanto.

Em 18/02/2020 e 27/02/2020, a Impetrante juntou petição comprovando a identidade da
pessoa física, no caso, o presidente da Associação.

No dia 20/02/2020, foi determinada a notificação do Governador do Estado de Sergipe para
prestar as informações, o qual foi devidamente notificado em 06/03/2020, contudo, não se
manifestou, consoante certidão lançada em 24/07/2020.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador-Geral de Justiça Eduardo
Barreto d’Avila Fontes, opinou pela concessão da segurança, conforme parecer lançado aos autos
em 28/08/2020, assim ementado:
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DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PAGAMENTO INTEGRAL E
EM PARCELA ÚNICA DOS SALÁRIOS ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE VENCIDO – VERBA
DE NATUREZA ALIMENTAR - PRECEDENTES DO TJSE - EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

I – Ação Mandamental Coletiva impetrada pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de
Sergipe - ASSOMISE, objetivando garantir pagamento integral da folha salarial continuadamente
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trabalhado;

II – Verba de natureza alimentar;

III – Precedentes do E. TJSE;

IV– Pela CONCESSÃO DA ORDEM.

 

É o relatório.”

 

 

 
VOTO

 

VOTO VENCEDOR

Conforme dito na sessão do dia 18.11.2020, encampo o voto da Juíza de Direito Convocada Bethzamara
Rocha Macedo (Relatora), tendo divergido do entendimento sobredito, tão somente, no tocante a
condenação do impetrado ao pagamento de multa diária. Vejamos então:“Cuida-se de Mandado de
Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE – ASSOMISE
em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, objetivando o pagamento do salário dos servidores
estaduais militares, ora substituídos, dentro do mês trabalhado ou até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente, em parcela única.O mandado de segurança tem cabimento, nos termos do art. 5º, inciso LXIX,
da CF/88, para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade
pública, nestes termos:

“Art.5º. (...).

(...).

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;

(...).”

 

Pois bem.A Constituição Federal assegura a todo servidor ocupante de cargo público remuneração não
inferior ao salário mínimo legalmente instituído, o qual, teoricamente, será capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas, como também as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, conforme dispõem os artigos 7º, inciso IV e 39,
§3º:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
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lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

 

Não bastasse, o artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal erigiu a proteção do salário ao status de direito
fundamental, cláusula pétrea, constituindo, inclusive, crime sua retenção dolosa.Assim, é direito
fundamental do servidor público o pagamento pontual do vencimento/provento e não ato discricionário do
administrador público, como bem pontuado pela Desa. Elvira Maria de Almeida Silva, em seu voto vista, no
Mandado de Segurança nº 201500120155:

“Assim, pelo que se verifica na Constituição Federal, o pagamento de salário não é ato
discricionário e sim direito fundamental do servidor, o qual ao prestar os devidos serviços ao
ente estatal espera, ao menos, em contrapartida, a pontualidade e o pagamento integral da sua
remuneração pecuniária, sob pena de a ausência desta acarretar, em tese, desânimo, stress,
inadimplência ou impontualidade no cumprimento das suas obrigações financeiras”.

Portanto, o pagamento dos vencimentos/proventos dos servidores públicos na data correta e em parcela
única deve ser respeitado pela Administração Pública, principalmente porque esta se sujeita à Lei, devendo,
assim, honrar seus compromissos financeiros e evitar tratamento discriminatório no tocante ao pagamento
dos seus servidores.Nesse sentido, merece ser protegido o direito líquido e certo dos representados pela
Impetrante à percepção dos subsídios de forma integral e até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da prestação do serviço.Ademais, conquanto não se desconheça a crise financeira vivenciada pelo Estado de
Sergipe, deve se destacar que os problemas econômicos que o Estado vem sofrendo não podem servir como
amparo para justificar a desobediência a um preceito constitucional de proteção ao salário, devendo o Poder
Público adotar medidas de organização financeira, priorizando o pagamento dos salários dos seus
servidores, atuando, assim, de acordo com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.Dito
isso, restou demonstrado que os vencimentos e os proventos dos servidores públicos correspondem à verba
de caráter alimentar, inexistindo disposição legal que outorgue o fracionamento ou retardamento no
pagamento das verbas remuneratórias.Outro não é o entendimento do pleno desta Corte em casos
semelhantes, vejamos: 

Administrativo – Mandado de Segurança Coletivo – Atraso no pagamento das remunerações dos
Professores do Município de Feira Nova – Natureza alimentar das verbas – Vulneração da
dignidade da pessoa humana – Pagamento reiterado dentro do mês trabalhado que cria legítima
expectativa de direito – Ilegalidade verificada – Precedentes desta Corte de Justiça – Astreintes
– Pretensão de valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – Manutenção do quantum
fixado liminarmente (R$ 1.000,00, limitado a R$ 30.000,00)- Segurança parcialmente
 concedida. I – O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da rede Oficial do Estado de
Sergipe – SINTESE ingressou com o presente mandado de segurança coletivo pretendendo
garantir o direito dos substituídos de receber suas remunerações até o último dia do mês
trabalhado; II – As verbas salariais possuem natureza alimentar, estando umbilicalmente
atreladas à dignidade da pessoa humana, implicando o atraso questionado em vulneração a esse
princípio constitucional; III – O pagamento reiterado dos servidores públicos dentro do mês
trabalho cria uma legítima expectativa de direito que não pode ser modificada de forma abusiva
pelo Estado; IV – No caso, o pedido de pagamento dos vencimentos dos substituídos até o último
dia do mês trabalhado é legítimo; V- Pretensão de multa diária em valor não inferior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). Manutenção, todavia, do quantum arbitrado liminarmente (R$
1.000,00, limitada a R$ 30.000,00).   (Mandado de Segurança Coletivo nº 201900120451 nº
único0006379-23.2019.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe -
Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 18/12/2019) (Grifo Nosso)
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MANDADO DE SEGURANÇA – Defensores Públicos aposentados e pensionistas – Pagamento de
salários, proventos e pensões – Atraso – Indício claro de violação de direito líquido e certo –
Princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional ao salário – Precedentes
do STF e do TJSE – Ordem concedida por unanimidade – Custas ex lege – Sem honorários.   - A
ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE impetrou mandado de
segurança coletivo (nº 201800111416) contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE e
do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE pretendendo que o pagamento da
remuneração (proventos) dos Defensores Públicos aposentados e pensionistas não seja pago de
forma parcelada e seja disponibilizado até o trigésimo dia do mês trabalhado, ou, mais tardar,
até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, antes de qualquer outra despesa e
determinando o provisionamento do valor referente ao pagamento.   - De acordo com as recentes
decisões proferidas pelo STF e pelo TJSE, o atraso ou parcelamento de salários não é admissível e
somente se justifica nos casos onde se comprove cabalmente e de forma cristalina a
impossibilidade da Administração Pública em arcar com o seu pagamento, sendo certo que a
exaustão orçamentária somente será comprovada “pelos valores descritivos da situação
financeira e fiscal do Estado e pelos demonstrativos de desequilíbrio entre despesas e receitas”
(SS n.º: 5.161 MC SE, STF)   - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido aos servidores
públicos, de qualquer qualidade que sejam, devem ser pagos dentro do mês, nos termos das
recentes decisões na Reclamação nº 24.438, Medida Cautelar na Suspensão de Liminar nº 883,
Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.161 MC SE e de acordo com os precedentes
desta Corte (Mandado de Segurança Coletivo nº 201600127978).     - O TJSE julgou precedentes
em Mandados de Segurança onde restou decidido que a contrapartida pelo serviço prestado pelo
servidor acarreta para o ente público o pagamento de seus vencimentos dentro do mês relativo à
prestação do serviço, tendo o servidor o direito líquido e certo a ser protegido via mandado de
segurança. (Mandado de Segurança Coletivo nº 201800111416 nº único0003532-
82.2018.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio
Santana de A. Lima - Julgado em 24/10/2018) (Grifo Nosso)

 

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS –
EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - A exaustão orçamentária, mutatis mutandis,
somente será comprovada “pelos valores descritivos da situação financeira e fiscal do Estado e
pelos demonstrativos de desequilíbrio entre despesas e receitas” (SS n.º: 5.161 MC SE, STF) 2 -
De acordo com as recentes decisões proferidas pelo STF, o atraso ou parcelamento de salários se
justificaria apenas nos casos onde se comprove cabalmente a impossibilidade da Administração
Pública em arcar com o seu pagamento. 3 - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido
aos servidores públicos, sejam da ativa ou não, devem ser pagos dentro do mês, nos termos das
recentes decisões na Reclamação N.º: 24.438, Medida Cautelar na Suspensão de Liminar N.º:
883, Medida Cautelar na Suspensão de Segurança n.º: 5.161 MC SE e de acordo com os
precedentes desta Corte de Justiça Sergipana. 4 - Ordem mandamental que deve ser concedida
para determinar que o Governador do Estado de Sergipe e Presidente do Instituto de Providencia
do Estado de Sergipe procedam com o pagamento integral dos salários dos Servidores Inativos
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe integralmente e de uma só vez e até o último dia útil
do mês. 5 – Precedentes desta Corte de Justiça Sergipana. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA –
DECISÃO UNÂNIME. (Mandado de Segurança Coletivo nº 201700119258 nº único0006249-
04.2017.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos
Anjos - Julgado em 22/08/2018) (Grifo Nosso)

 

Conclui-se, dessa forma, que os subsídios dos servidores militares, ora representados, devem ser pagos em
parcela mensal única e até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, não podendo
deixar de ser paga, nem ser adimplida de forma parcial, sob pena de ilegalidade lesiva a direito líquido e
certo.”Divirjo, todavia, da nobre Relatora quanto a condenação do impetrado ao pagamento de multa
diária.É sabido que a cominação de multa diária (astreinte) encontra amparo nos artigos 536 e seguintes
do Novo CPC, tendo por escopo assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, ou seja, o
cumprimento do comando judicial. Contudo, a meu ver, a cominação de multa diária só seria justificável se o
Ente Público tivesse o ânimo de desatender a determinação judicial, o que não se evidencia no caso em
estudo.In casu, depreende-se que o não cumprimento decorreu da patente dificuldade financeira que vem
passando nosso Estado.Por tal razão, entendo que deve ser afastada a multa diária aplicada.
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Ante o exposto, voto pela concessão parcial da Segurança, apenas para afastar a multa diária na pessoa do
Impetrado/gestor, mantendo-se o deferimento dos demais pedidos, nos termos do voto da Dra. Bethzamara
Rocha Macedo (em substituição ao Des(a) Diógenes Barreto.

Custas de Lei.

Sem ônus referente a honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 STF.

É como voto.

 
 
Aracaju/SE, 18 de Novembro de 2020.
 
 
 
 

DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO
RELATOR DESIGNADO

 

VOTO VENCIDO
 

Juíza de Direito Convocada Bethzamara Rocha
Macedo (Relatora): - Cuida-se de Mandado de
Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE –
ASSOMISE em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE
SERGIPE, objetivando o pagamento do salário dos
servidores estaduais militares, ora substituídos,
dentro do mês trabalhado ou até o 5º (quinto) dia útil
do mês subsequente, em parcela única.
O mandado de segurança tem cabimento, nos termos
do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, para a proteção de
direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo
praticado por autoridade pública, nestes termos:
“Art.5º. (...).

(...).

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

(...).”

 
Pois bem.
A Constituição Federal assegura a todo servidor
ocupante de cargo público remuneração não inferior
ao salário mínimo legalmente instituído, o qual,
teoricamente, será capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas, como também as de sua
família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, conforme dispõem os artigos 7º, inciso IV e
39, §3º:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a
suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza
do cargo o exigir.
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Não bastasse, o artigo 7º, inciso X, da Constituição
Federal erigiu a proteção do salário ao status de
direito fundamental, cláusula pétrea, constituindo,
inclusive, crime sua retenção dolosa.
Assim, é direito fundamental do servidor público o
pagamento pontual do vencimento/provento e não ato
discricionário do administrador público, como bem
pontuado pela Desa. Elvira Maria de Almeida Silva,
em seu voto vista, no Mandado de Segurança nº
201500120155:
“Assim, pelo que se verifica na Constituição Federal, o
pagamento de salário não é ato discricionário e sim
direito fundamental do servidor, o qual ao prestar os
devidos serviços ao ente estatal espera, ao menos,
em contrapartida, a pontualidade e o pagamento
integral da sua remuneração pecuniária, sob pena de
a ausência desta acarretar, em tese,
desânimo, stress, inadimplência ou impontualidade no
cumprimento das suas obrigações financeiras”.
Portanto, o pagamento dos vencimentos/proventos
dos servidores públicos na data correta e em parcela
única deve ser respeitado pela Administração Pública,
principalmente porque esta se sujeita à Lei, devendo,
assim, honrar seus compromissos financeiros e evitar
tratamento discriminatório no tocante ao pagamento
dos seus servidores.
Nesse sentido, merece ser protegido o direito líquido e
certo dos representados pela Impetrante à percepção
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dos subsídios de forma integral e até o 5º (quinto) dia
útil do mês subsequente ao da prestação do serviço.
Ademais, conquanto não se desconheça a crise
financeira vivenciada pelo Estado de Sergipe, deve se
destacar que os problemas econômicos que o Estado
vem sofrendo não podem servir como amparo para
justificar a desobediência a um preceito constitucional
de proteção ao salário, devendo o Poder Público
adotar medidas de organização financeira, priorizando
o pagamento dos salários dos seus servidores,
atuando, assim, de acordo com o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Dito isso, restou demonstrado que os vencimentos e
os proventos dos servidores públicos correspondem à
verba de caráter alimentar, inexistindo disposição
legal que outorgue o fracionamento ou retardamento
no pagamento das verbas remuneratórias.
Outro não é o entendimento do pleno desta Corte em
casos semelhantes, vejamos:
 
Administrativo – Mandado de Segurança Coletivo – Atraso no pagamento
das remunerações dos Professores do Município de Feira Nova – Natureza
alimentar das verbas – Vulneração da dignidade da pessoa humana –
Pagamento reiterado dentro do mês trabalhado que cria legítima
expectativa de direito – Ilegalidade verificada – Precedentes desta Corte de
Justiça – Astreintes – Pretensão de valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) – Manutenção do quantum fixado liminarmente (R$ 1.000,00, limitado
a R$ 30.000,00)- Segurança parcialmente  concedida. I – O Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Básica da rede Oficial do Estado de Sergipe –
SINTESE ingressou com o presente mandado de segurança coletivo
pretendendo garantir o direito dos substituídos de receber suas
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remunerações até o último dia do mês trabalhado; II – As verbas salariais
possuem natureza alimentar, estando umbilicalmente atreladas à dignidade
da pessoa humana, implicando o atraso questionado em vulneração a esse
princípio constitucional; III – O pagamento reiterado dos servidores
públicos dentro do mês trabalho cria uma legítima expectativa de direito
que não pode ser modificada de forma abusiva pelo Estado; IV – No caso, o
pedido de pagamento dos vencimentos dos substituídos até o último dia do
mês trabalhado é legítimo; V- Pretensão de multa diária em valor não inferior a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Manutenção, todavia, do quantum arbitrado
liminarmente (R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00).   (Mandado de Segurança
Coletivo nº 201900120451 nº único0006379-23.2019.8.25.0000 - TRIBUNAL
PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães -
Julgado em 18/12/2019) (Grifo Nosso)

 

MANDADO DE SEGURANÇA – Defensores Públicos aposentados e
pensionistas – Pagamento de salários, proventos e pensões – Atraso – Indício
claro de violação de direito líquido e certo –Princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção constitucional ao salário – Precedentes do STF
e do TJSE – Ordem concedida por unanimidade – Custas ex lege – Sem
honorários.   - A ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE impetrou mandado de segurança coletivo (nº
201800111416) contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE e
do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SERGIPE pretendendo que
o pagamento da remuneração (proventos) dos Defensores Públicos aposentados e
pensionistas não seja pago de forma parcelada e seja disponibilizado até o
trigésimo dia do mês trabalhado, ou, mais tardar, até o 5º dia útil do mês
subsequente ao vencido, antes de qualquer outra despesa e determinando o
provisionamento do valor referente ao pagamento.   - De acordo com as recentes
decisões proferidas pelo STF e pelo TJSE, o atraso ou parcelamento de salários
não é admissível e somente se justifica nos casos onde se comprove cabalmente
e de forma cristalina a impossibilidade da Administração Pública em arcar com o
seu pagamento, sendo certo que a exaustão orçamentária somente será
comprovada “pelos valores descritivos da situação financeira e fiscal do Estado e
pelos demonstrativos de desequilíbrio entre despesas e receitas” (SS n.º: 5.161
MC SE, STF)   - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido aos
servidores públicos, de qualquer qualidade que sejam, devem ser pagos dentro
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do mês, nos termos das recentes decisões na Reclamação nº 24.438, Medida
Cautelar na Suspensão de Liminar nº 883, Medida Cautelar na Suspensão de
Segurança nº 5.161 MC SE e de acordo com os precedentes desta Corte
(Mandado de Segurança Coletivo nº 201600127978).     - O TJSE julgou
precedentes em Mandados de Segurança onde restou decidido que a
contrapartida pelo serviço prestado pelo servidor acarreta para o ente
público o pagamento de seus vencimentos dentro do mês relativo à
prestação do serviço, tendo o servidor o direito líquido e certo a ser
protegido via mandado de segurança. (Mandado de Segurança Coletivo nº
201800111416 nº único0003532-82.2018.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO,
Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima -
Julgado em 24/10/2018) (Grifo Nosso)

 

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO – SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SERGIPE – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS –
EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - A exaustão
orçamentária, mutatis mutandis, somente será comprovada “pelos valores
descritivos da situação financeira e fiscal do Estado e pelos demonstrativos de
desequilíbrio entre despesas e receitas” (SS n.º: 5.161 MC SE, STF) 2 - De
acordo com as recentes decisões proferidas pelo STF, o atraso ou
parcelamento de salários se justificaria apenas nos casos onde se comprove
cabalmente a impossibilidade da Administração Pública em arcar com o seu
pagamento. 3 - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido aos
servidores públicos, sejam da ativa ou não, devem ser pagos dentro do mês,
nos termos das recentes decisões na Reclamação N.º: 24.438, Medida
Cautelar na Suspensão de Liminar N.º: 883, Medida Cautelar na Suspensão
de Segurança n.º: 5.161 MC SE e de acordo com os precedentes desta Corte
de Justiça Sergipana. 4 - Ordem mandamental que deve ser concedida para
determinar que o Governador do Estado de Sergipe e Presidente do
Instituto de Providencia do Estado de Seergipe procedam com o pagamento
integral dos salários dos Servidores Inativos do Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe integralmente e de uma só vez e até o último dia útil do
mês. 5 – Precedentes desta Corte de Justiça Sergipana. ORDEM
MANDAMENTAL CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME. (Mandado de
Segurança Coletivo nº 201700119258 nº único0006249-04.2017.8.25.0000 -
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TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos
- Julgado em 22/08/2018) (Grifo Nosso)

 

Conclui-se, dessa forma, que os subsídios dos
servidores militares, ora representados, devem ser
pagos em parcela mensal única e até o 5º (quinto) dia
útil do mês subsequente à prestação do serviço, não
podendo deixar de ser paga, nem ser adimplida de
forma parcial, sob pena de ilegalidade lesiva a direito
líquido e certo.
Por derradeirro, a fim de que o Impetrado efetive o
cumprimento da presente obrigação, nos termos do
argumentos apresentados, entendo que deve ser
fixada multa diária para o caso descumprimento da
medida, sob pena de tornar a presente decisão
inócua. 
Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada,
para determinar que o GOVERNADOR DO ESTADO DE
SERGIPE efetue o pagamento integral dos subsídios
dos substituídos pela Impetrante de uma só vez e até
o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da
prestação do serviço, sob pena de multa diária, na
pessoa do Impetrado, de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Custas da Lei. Sem ônus referente a honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 512 STF.
É como voto.

 
 
Aracaju/SE, 18 de Novembro de 2020.
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