À HONRADA DOUTORA MARIA EDILÍGIA CHAVES LEITE, MD 4ª PROMOTORA DE
JUSTIÇA DA COMARCA DE BAYEUX – PB.

ADRIANO MARTINS DE LIMA, brasileiro, casado, Vereador,
com endereço na Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux/PB, abaixo assinado,
vem à presença de V.Exa. oferecer

NOTÍCIA DE FATO contra JEFFERSON LUIZ

DANTAS DA SILVA, vereador, atualmente na Chefia interina do Poder Executivo:
Eminente Promotora, tramitou perante a 4ª Vara desta
Comarca de Bayeux o Mandado de Segurança nº 0800093-50.2019.8.15.0751, no
qual o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux – SINTRAMB apontava
que a Prefeitura Municipal de Bayeux sempre atrasava os pagamentos dos
salários dos servidores e requereu que fosse determinado que deveria ser
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente.
Concedida

liminar

(11/04/2019).

Ao

final,

julgou-se

procedente o mandamus (22/04/2020). Transitou em julgado (16/06/2020).
Lendo a sentença, vê-se que uma das determinações de
S.Exa. é que, acaso não for cumprida a determinação, i.e., os pagamentos até
o quinto dia útil, será considerado como improbidade administrativa:
“No tocante a regularidade do pagamento julgo procedente o pedido, e
faço com base no art. 12 e segs. da Lei 12.016/2009 e, em consequência
concedo, em parte, a segurança requerida para confirmar a liminar de
Id. nº 20499677 e, por conseguinte, determinar ao impetrado que
doravante, realize o pagamento de todos os servidores ativos e inativos
vinculados ao Município de Bayeux-PB e ao IPAM, no prazo de até o
quinto dia útil do mês subsequente, sob pena de bloqueio online, multa
pessoal mensal ao gestor de R$ 10.000,00(dez mil reais), além da
extração de cópias com remessa ao MP para apuração de atos de
improbidade administrativa, além das demais medidas legais cabíveis
na espécie.”
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Pois bem, com as sucessivas mudanças de prefeito, eis que,
no dia 21.05.2020, ascendeu à titularidade da Chefia do Executivo, o vereador
de vulgo KITA, outrora aliado1 de primeira hora do prefeito afastado Berg Lima e,
subitamente, tornou-se seu inimigo e, assim que tomou posse, umas das
primeiras medidas tomadas foi nomear diversos parentes2.
Considerando que a folha de pagamento do mês de abril
não havia sido paga, o neófito prefeito ocupou a imprensa, afirmando que não
iria pagar o mês de abril, mas, apenas, do mês de maio em diante (que seus
parentes, parentes de vereadores e idólatras estão inseridos).
Em face disso, o noticiante peticionou naqueles autos para
impedir que o tirano prefeito interino consumasse a ameaça, ocasião em que o
Magistrado afirmou não ter o denunciante legitimidade para figurar na ação,
porém que deveria denunciar os fatos ao Ministério Público:
“Quanto à alegação da prática de ilegalidades que estariam sendo
cometidas pelo novo prefeito municipal para beneficiar parentes é
assunto estranho a este processo e deve ser endereçado ao
Ministério Público para as providências legais.”

Impende salientar, por oportuno, que, em abril, o então
Prefeito afastado Berg Lima editou o Decreto Municipal 25/2020, exonerando
comissionados e rescindindo contratos, mantendo, apenas, os essenciais ao
enfrentamento da propagação do COVID-19.
RESUMINDO: a folha de pagamento do mês de ABRIL, que é
um valor ínfimo restante, não foi pago, mas MAIO e os meses subsequentes, que
é um valor extremamente elevado, pode ser pago de imediato?
Ora, “quem pode o mais, pode o menos”.
1

https://www.politika.com.br/vereador-jeferson-kita-do-psb-livra-berg-lima-da-cassacao-pela-terceira-veze-ja-pode-pedir-musica-no-fantastico/
2

https://www.polemicaparaiba.com.br/politica/nepotismo-na-prefeitura-de-bayeux-jefferson-kita-nomeiairmao-e-prima-como-novos-secretarios-de-sua-gestao-interina/
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AO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA MISTA DE BAYEUX – PB

URGENTE
LIMINAR

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE
BAYEUX – SINTRAMB, fundada em 01 de março de 1991, CNPJ nº 08.608.408/000152, entidade sindical devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob
o Código Sindical: 000.000.000.27199-3, com sede na Rua Flávio Maroja Filho, nº151,
Bairro SESI, Bayeux – PB, CEP 58.036-090, fone 083 3232-4781, e-mail
sintramb.pb@gmail.com, na pessoa de sua Presidente, a Sra. GERMANA DE SOUSA
VASCONCELOS, brasileira, convivente em união estável, professora, portadora da
Cédula de Identidade nº 1486800 SSP/PB e CPF nº 769118104-34, residente e
domiciliada na Avenida Caetano Figueira, nº 591, Torre – João Pessoa/PB – CEP
58040-390, vem, por seu advogado e procurador, perante Vossa Excelência, com fulcro
nos artigos 5º, caput, Incisos XXXV, LXIX, LXX, letra “b”, 6º, caput; 7º, caput, Incisos X,
XXXIV; 8º, caput, III, da CF/88, e, ainda com base na Lei nº 1.533/51 e suas alterações
da Lei nº 12.016/09, propor o presente MANDADO DE SEGURANÇA

COLETIVO

contra ato do Exmo. Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
BAYEUX/PB, SR. GUTEMBERG DE LIMA DAVI, o qual poderá ser notificado na sede
da Prefeitura, na Avenida Liberdade, nº 3270, centro, Bayeux/PB – CEP 58306001(sede da Prefeitura), bem como em face do Superintendente do IPAM - INST DE
PREV E ASSIS DOS SERV PUB DO MUN DE BAYEUX, SR. Diego de França
Medeiros, que pode ser localizado na R. José Dias Vasconcelos, 39 - Brasília, Bayeux
- PB, 58307-250 (sede do IPAM) pelos relevantes motivos de fato e de direito a seguir
elencados:

I)

DA LIGITIMIDADE DO SINDICATO

O Impetrante é entidade Sindical devidamente registrada no
Ministério do Trabalho e Emprego, com base territorial no Município de Bayeux, sendo
legítima representante dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal e da
Câmara Municipal, ativos e inativos, efetivos e contratados desde março de 1991
(Cadastro no MTE e Estatuto em anexo).
Desse modo, balizado pela Carta Constitucional de 1988, que no
seu artigo 5º, Inciso LXIX, letra “b”, legitima a organização sindical constituída e em
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funcionamento há pelo menos um ano para propor Mandado de Segurança Coletivo em
defesa dos interesses da categoria.
Ainda, o artigo 18 do Código de Processo Civil disciplina que a
legitimidade extraordinária reserva-se aos direitos autorizados por lei. Isto implica dizer
que a norma constitucional tem eficácia limitada. Em uma análise sistemática do
ordenamento jurídico, pode-se afirmar que a lei infraconstitucional, que autoriza os
sindicatos a substituírem seus filiados, é a Lei nº 8.073 de 1990, que garante a
legitimidade dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais dos integrantes
da categoria.
A própria lei de Mandado de Segurança, Lei Nº 12.016/09, em seu
artigo 21, I e II, ratifica a legitimidade das entidades sindicais na defesa de direitos
difusos, coletivos em sentido estrito, bem como dos direitos individuais homogêneos,
de titularidade da categoria e de seus componentes.
As ações coletivas se impõem pela necessidade cada vez maior
de acelerarmos as tutelas judiciais, bem como a economia processual e, em especial,
possibilitar o amplo acesso à Justiça.
Conforme será demonstrado no caso em apreço, o sindicato autor
se socorre do Judiciário para defender direito individual homogêneo de seus
representados. Direitos divisíveis, cuja origem é comum a toda categoria dos servidores
municipais de Bayeux, desta forma, não restando qualquer sombra de dúvida quanto
ao direito do impetrante na defesa dos direitos de sua categoria profissional.

II – DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
O Sindicato autor não possui renda suficiente para arcar com as
despesas do presente processo, sem comprometer o funcionamento da entidade,
requerendo, pois, os benefícios da art. 98 do NCPC, para dispensá-lo do pagamento
das custas e taxa judiciária.
Em se tratando de entidade sindical, com caráter eminentemente
social, o deferimento da gratuidade da Justiça conflui com a interpretação mais justa da
norma, possibilitando aos substituídos o acesso à Justiça.

III) DOS FATOS
III.i) Sobre o Caos Administrativo
Preliminarmente, embora se trate de fato público e notório, cabe
lembrar a este juízo que o Executivo municipal de Bayeux vem passando por
instabilidade ocasionada por escândalos de corrupção, de modo que, seja por
determinação Judicial de afastamento ou por cassação pela Câmara Municipal, nos
últimos trezentos e sessenta dias, a prefeitura de Bayeux passou por três Prefeitos.
Os efeitos da instabilidade vêm sendo sentido pela população
mais carente, que sofre com o atraso no início do ano letivo, a falta de professores,
precariedade nos postos de saúde, enfim, Bayeux, que há muito sofre com o descaso
do poder público, vive atualmente um verdadeiro caos administrativo.
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Sofrem os administrados, mas, certamente, os mais sensíveis em
curto prazo ao quadro de instabilidade atual são os próprios servidores. O entra e sai
de gestão vem sempre acompanhado por transferências políticas de local de trabalho
(0800831-09.2017.8.15.0751,0800817-88.2018.8.15.0751,0801514-6.2017.8.15.0751,
etc), descumprimento dos PCCR’S (0803910-30.2016.8.15.0751, 080367903.2016.8.15.0751, 0803911-15.2016.8.15.0751), contratações de prestadores de
serviço indiscriminadas (0802621-91.2018.815.0751, 0802113-48.2018.8.15.0751),
atraso no pagamento (0802859-13.2018.8.15.0751), favorecimento de apadrinhados e
práticas de nepotismo (0803356-61.2017.8.15.0751).

III.ii. Sobre o Atraso no Pagamento
As categorias dos servidores públicos e inativos do Município de
Bayeux vêm enfrentando inúmeras dificuldades para o recebimento dos seus
vencimentos e proventos.
Ocorre que, no caso ora apresentado, até o momento, o Município
deixou de pagar o mês de dezembro de 2018 de praticamente todos os servidores
ativos e inativos municipais(DOC. EM ANEXO).
A atual presidente do SINTRAMB procurou informações junto a
prefeitura, recebendo como justificativa os justificativa supostos desmandos das
gestões anteriores.
PORTANTO, o SINTRAMB, com legitimidade para representar
todos os servidores municipais de Bayeux, a impetra o presente Mandado de
Segurança com o fito de buscar a tutela jurisdicional a regularização do pagamento
daqueles ainda em atraso, bem como, para que não torne a acontecer nos meses.

IV - DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO
É direito constitucional de todo trabalhador, incluídos aí os
servidores públicos, pensionistas e aposentados, o recebimento de seus proventos,
principalmente, diante da natureza alimentar que o representa, nos termos do art. 7º,
X, que proclama: “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;”.
Assim, o salário, assim como as pensões e aposentadorias,
(repetimos)verbas de natureza alimentar, são indispensáveis à sobrevivência dos
servidores públicos, daí porque, impõe-se ao pagamento em período determinado,
possibilitando sua utilização nos moldes do art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social).
Nesse sentido, como é cediço e bem leciona Hely Lopes
Meirelles, “a percepção de vencimentos pelo exercício do cargo é a regra da
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Administração Brasileira, que desconhece cargo sem retribuição pecuniária. Pode
haver função gratuita, como são as honoríficas e as de suplência, mas cargo gratuito é
inadmissível na nossa organização administrativa. Diante deste princípio, resulta que
todo aquele que for investido num cargo e o exercer como titular ou substituto tem
direito ao vencimento respectivo.” (In. Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição,
atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho, Editora: Malheiros, p. 488)
Pois bem, a par desses axiomas, muito embora não se duvide que
a Municipalidade recorrente venha lidando com dificuldades para regularizar suas
contas, pela crise econômica pela qual perpassa o país, aliada a, como afirma, a
malversação dos recursos públicos locais pelas gestões anteriores, tenho que, pelo
menos no nível de cognição ora empreendido, não se mostra aceitável a opção do
administrador de vilipendiar direito preponderante, quando não comprova haver
adotado as medidas outras possíveis, com vistas ao reestabelecimento da situação de
equilíbrio de seus cofres nesses tempos de escassez.
Os gestores devem proporcionar aos servidores um critério
razoável de pontualidade e certeza quanto ao pagamento dos proventos, considerando
que essa verba visa, unicamente, à sobrevivência do cidadão que, tendo seus salários
pagos em datas não determinadas, fica vulnerável e impossibilitado de garantir a
manutenção adequada de seu sustento e de sua família.
Nesse sentido, o pagamento dos proventos de todos os
servidores deverá ocorrer, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao
trabalhado, nos termos do art. 459 da CLT (analogicamente empregado à situação
concreta, à falta de legislação pertinente no âmbito do município), conforme
jurisprudência é cristalina nesse mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (DOCENTE DA UERN).
VENCIMENTOS ADIMPLIDOS COM ATRASO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA, SUSCITADA PELO REITOR. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO
EXECUTIVO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO PAGA A DESTEMPO.
AFRONTA AO § 5º ART. 28 DA CE, CUJA CONSTITUCIONALIDADE RESTOU
RECONHECIDA PELO STF NA ADI 144. PRETEXTO DE REEQUILÍBRIO DE CONTAS
PÚBLICAS IMPRESTÁVEL A TOLHER GARANTIA FUNDAMENTAL, MALFERINDO
A PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA
PRIORITÁRIA E INTANGÍVEL, DADA A SUA NATUREZA ESTRITAMENTE
ALIMENTAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PERCEBIMENTO DA
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ATÉ O ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS. MORA
SUJEITA, NECESSARIAMENTE, À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES
DESTA CORTE, TJRS E TJDF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJRN, MS Nº
2016.001006-2, Tribunal Pleno, Rel. Des. Saraiva Sobrinho, j. em 05/10/2016
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
RETENÇÃO E ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. VERIFICAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE.
Av. João Machado, 553, Sl. 102
Empresarial Plaza Center
Centro – João Pessoa/PB
58.013-530

Eduardo Cabral – OAB/PB 9049
(83) 9 9940-0848 (eduardocabral@cabralassociados.com)
Thiago Barboza – OAB/PB 17.224
(83) 9 8886-3408 (thiagobarboza@cabralassociados.com)
Gustavo Cabral – OAB/PB 17.681
(83) 9 9119-0220 (gustavocabral@cabralassociados.com )

POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - É direito
líquido e certo de todo trabalhador perceber remuneração referente ao
desempenho de sua função, sendo considerado ato abusivo e ilegal qualquer
tipo de retenção injustificada. - "A imposição de data limítrofe para pagamento
mensal dos salários não representa invasão administrativa, tampouco
desrespeita o princípio constitucional da separação e harmonia entre os
Poderes, visto que, pelo contrário, há um dever legal de cumprimento das
obrigações pontualmente, especialmente no tocante aos salários. É direito
líquido e certo de todo servidor público perceber seus salários pelo exercício
do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada.
Inexistindo previsão legal que defina data-limite para pagamento de salários
dos servidores públicos, aplica-se, por analogia, o artigo 459, §1º, da
Consolidação das Leis do Trabalho, que fixa o prazo até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao laborado, por se tratar de verba de caráter essencialmente
alimentar.- Não se deve proceder ao bloqueio das contas do FPM
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011717120128150941, - Não
possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 14-07-2015)
ADMINISTRATIVO - RECURSO OFICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA RETENÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - NATUREZA
ALlMENTAR -OBRIGAÇÃO DE PONTUALlDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
- AFRONTA AO DIREITO LIQUIDO E CERTO - LIMINAR DEFERIDA - MANDAMUS
CONCEDIDO - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. - É direito liquido e certo
de todo trabalhador perceber de sua função, sendo considerado ato abusivo e
ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00015242020128150551, 3ª Câmara cível, Relator DES. JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ , j. em 04-02-2014)

A falta de compromisso da gestão municipal, no que diz respeito
aos atrasos dos proventos caracteriza, outrossim, ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana, uma vez que a remuneração tem o escopo de propiciar a subsistência
do servidor e das pessoas a ele dependentes, razão pela qual o faz-se necessário a
intervenção do Judiciário.

V - DO CABIMENTO DA LIMINAR
O presente caso exige a concessão de tutela de urgência.
O artigo 7º, III, da Lei 12.016/09 autoriza o juiz, ao despachar a
inicial, suspender liminarmente o ato coator quando houver fundamento relevante e
perigo de ineficácia da medida.
Como ficou amplamente demonstrado, o ato coator viola direito
líquido e certo do Impetrante, já que o não recebimento dos proventos pelos
aposentados e pensionistas municipais da forma como prevista na legislação, além de
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configurar verdadeira violação da Constituição Federal, representa enorme prejuízo
para toda a comunidade, na medida em que retira dos trabalhadores a condição de
arcar com as despesas fundamentais à sua manutenção e dos seus dependentes,
atingindo não só os servidores, mas também, seus familiares.
Assim,
como forma de suprir as mazelas que o tempo do processo
.
causa à parte que tem razão, almejando dividir razoavelmente o tempo duração do
processo, a tutela de urgência busca adiantar os efeitos prático do futuro e provável
provimento final de procedência da demanda. Segue dispositivo legal do NCPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

Nesse liame, o primeiro requisito, qual seja, a plausibilidade do
direito, fica evidenciado pelo flagrante desrespeito às normas de envergadura
constitucional, em evidente desrespeito a dignidade da pessoa humana, o que vem
comprovado pelos extratos das contas salários dos servidores inativos e pensionistas
em anexo que demonstram a falta de pagamento.
Da mesma forma, o perigo de dano irreparável versa no fato de
que se tratam de verbas alimentares, fundamentais para sobrevivência dos servidores,
pensionistas e inativos, municipais que já recebem tão pouco, colocando em risco a
sua sobrevivência e dos seus dependentes, a economia local e, até mesmo, a
continuidade na prestação dos serviços pela falta de condições financeiras.
Desse modo, estando presentes os requisitos para a concessão
da tutela de urgência, é medida que se faz necessário por este juízo.

VI - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência:
1) Que seja concedida medida liminar, determinando-se aos
IMPETRADOS, o Sr. Superintendente do IPAM e do Sr. Prefeito
Constitucional de Bayeux, a efetuarem o imediato pagamento de todos
os servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas referente
ao mês de dezembro de 2018, por ser direito líquido e certo dos
representados, valendo a medida para os meses subsequentes, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 por mês, devendo a medida valer para
os meses subsequentes;
2) No mérito, que seja julgada procedente de modo que fiquem as
PARTES IMPETRADAS, o Sr. Superintendente do IPAM e Sr. Prefeito
Constitucional de Bayeux, obrigadas a efetuarem o pagamento dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas até o 5º dia útil do mês
subsequente ao trabalhado;
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3) a notificação da Autoridade Impetrada (art. 7º, I, da Lei 12.016/09), para
que, no prazo legal, preste suas informações;
4) que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
a qual está vinculada a Autoridade Impetrada (art. 7º, II, da Lei
12.016/09). Por fim, nos termos do artigo 12, da Lei 12.016/09, requer
seja ouvido o representante do Ministério Público;
5) A intimação do Órgão Material para manifestação e apuração de crime
de improbidade administrativa;
6) O benefício da justiça gratuita.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos
fiscais e de alçada.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
João Pessoa – PB, 14 de janeiro de 2018.
.
Thiago Santos Barboza

Eduardo Sérgio Cabral de Lima

Gustavo Cabral de Moura

OAB/PB 17.224

OAB/PB 9049

OAB/PB 17.681

Frederico Augusto Monteiro Leal
OAB/PB 18.884

Av. João Machado, 553, Sl. 102
Empresarial Plaza Center
Centro – João Pessoa/PB
58.013-530

Eduardo Cabral – OAB/PB 9049
(83) 9 9940-0848 (eduardocabral@cabralassociados.com)
Thiago Barboza – OAB/PB 17.224
(83) 9 8886-3408 (thiagobarboza@cabralassociados.com)
Gustavo Cabral – OAB/PB 17.681
(83) 9 9119-0220 (gustavocabral@cabralassociados.com )

Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Bayeux
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0800093-50.2019.8.15.0751

DECISÃO

Vistos, etc.,
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux-PB –
SINTRAMB, qualificado nos autos, ajuizou Mandado de Segurança Coletivo contra o
Prefeito Municipal de Bayeux-PB e o Superintendente do IPAM – Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux-PB,
qualificados nos autos, alegando em síntese:
1. Que os servidores públicos de Bayeux-PB ativos e inativos vêm sofrendo

inúmeras dificuldades para o recebimento dos seus vencimentos e proventos;
2. Que até a data do ajuizamento da ação, o mês de dezembro de 2018 não havia
sido pago a praticamente todos os servidores ativos e inativos municipais;
3. Que a Presidente do SINTRAMB procurou informações junto à prefeitura
municipal, recebendo como justificativa supostos desmandos das gestões
anteriores.
Requer a concessão de liminar inaudita altera parts a fim de
determinar que as autoridades coatoras efetuem o pagamento dos salários de todos
os servidores públicos de Bayeux-PB, ativos, aposentados e pensionistas relativos ao
mês de dezembro de 2018, imediatamente e doravante mantenha o pagamento dos
salários em dia, ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado, sob
pena de bloqueio de contas do Município até o limite das respectivas folhas.
Feita a notificação dos Impetrados nos moldes do art. 2º da Lei
8.437/1992 estes se pronunciaram através das petições de Id. nº 18798593 pugnando
pela denegação da liminar.
É o relatório, decido.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux-PB – SINTRAMB contra o Prefeito
Municipal de Bayeux-PB e o Superintendente do IPAM – Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux-PB, todos qualificados
nos autos.
Para concessão de liminar faz-se necessário que os requisitos

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO ANTUNES BATISTA - 11/04/2019 16:56:03
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19041116560124600000019940899
Número do documento: 19041116560124600000019940899

Num. 20499677 - Pág. 1

mínimos indispensáveis – fumus boni iure e periculum in mora estejam presentes.
No caso em tela, os requisitos suprarreferidos estão
demonstrados.
Alega o Impetrante na inicial que os Impetrados vêm atrasando
os salários dos servidores públicos municipais ativos e inativos, sem qualquer
justificativa plausível.
Os Impetrados, ouvidos nos moldes do art. 2º da Lei
8.437/1992, afirmaram que algumas categorias estão em atraso, em razão do caos
administrativos deixado pelos gestores que assumiram os destinos da cidade de
Bayeux-PB no ano passado, durante o afastamento do titular.
Juntaram alguns documentos comprovando, em tese,
sucessivos bloqueios feitos pela Receita Federal do Brasil, além de pagamento de
Precatórios e outras despesas inadiáveis, assumidas pela administração municipal.
A priori, as justificativas supra não elidem o dever dos
Impetrados de pagar em dia os salários dos funcionários, uma vez que, os fatos
elencados são problemas originados de má gestão municipal, os quais os servidores
não tem qualquer responsabilidade.
É bom lembrar que é direito de todo trabalhador, seja da área
privada ou pública, receber seu salário no prazo legal.
No caso dos servidores públicos municipais de Bayeux-PB,
como a legislação municipal é omissa quanto à data de pagamento dos salários,
prevalece por analogia a data estipulada na CLT para os pagamentos dos servidores
em geral, isto é, o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido1.
Não há justificativas para o não pagamento, já que se trata de
despesa previamente estipulada no orçamento, cujos recursos não podem ser
desviados para outras finalidades.
É bom destacar que, no caso em discussão, a concessão da
liminar não fere aos dispositivos do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c § 2º do art. 7º da Lei
12.016/2009, visto que, não se trata de autorização de pagamento referente a direito a
ser discutido, com risco de irreversibilidade, e sim tão somente do salário dos
servidores ativos e inativos.
Pelo exposto defiro, em parte, a liminar para determinar aos
Impetrados que no prazo de até 10(dez) dias realize o pagamento do(s) mês(ou
meses) em atraso, de todos os servidores municipais ativos, inativos e pensionistas
do Município de Bayeux-PB, tudo comprovado nos autos, devendo doravante, nos
meses subsequentes, fazer o pagamento dos referidos servidores e pensionistas no

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO ANTUNES BATISTA - 11/04/2019 16:56:03
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19041116560124600000019940899
Número do documento: 19041116560124600000019940899

Num. 20499677 - Pág. 2

prazo de até o quinto dia útil, sob pena de multa pessoal mensal aos gestores de R$
10.000,00(dez mil reais), além da extração de cópias com remessa ao MP para
apuração de atos de improbidade administrativa, além das demais medidas legais
cabíveis na espécie.
Notifiquem-se os Impetrados para ciência e fiel cumprimento
da presente decisão e para prestar as informações necessárias no prazo de 10(dez)
dias.
Dê-se ciência ao Procurador Geral do Município de
Bayeux-PB para, querendo, ingressar no feito, como autoriza a legislação
vigente.
2

Intime-se o Impetrante para ciência desta decisão.
Defiro a gratuidade processual.
Bayeux-PB, 11 de abril de 2019.

Francisco Antunes Batista – Juiz de Direito (assinado eletronicamente)
1 Art. 459 da CLT - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não
deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões,
percentagens e gratificações.
§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais
tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido
2Art. 7º da Lei 12.016/2009. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo
de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para
que, querendo, ingresse no feito;
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Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

10/07/2020

Número: 0800093-50.2019.8.15.0751
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Órgão julgador: 4ª Vara Mista de Bayeux
Última distribuição : 14/01/2019
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE
BAYEUX (IMPETRANTE)

GUSTAVO CABRAL DE MOURA (ADVOGADO)
FREDERICO AUGUSTO MONTEIRO LEAL (ADVOGADO)

Superintendente do IPAM - INST DE PREV E ASSIS DOS
SERV PUB DO MUN DE BAYEUX (IMPETRADO)

ENIO SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)

PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BAYEUX (IMPETRADO)
MUNICIPIO DE BAYEUX (IMPETRADO)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

30062 22/04/2020 15:19 Sentença
918

Tipo
Sentença

Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Bayeux
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0800093-50.2019.8.15.0751
[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX
IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DO IPAM - INST DE PREV E ASSIS DOS SERV PUB DO MUN DE BAYEUX,
PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BAYEUX, MUNICIPIO DE BAYEUX

SENTENÇA
EMENTA: ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 – PAGAMENTO JÁ
REALIZADO – PEDIDO PREJUDICADO – CONSTANTES ATRASOS NO
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS –
COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE.
- Com relação ao pagamento do mês de dezembro de 2018, extinguese o processo sem resolução de mérito, uma vez que, o pagamento já
foi realizado. No tocante à regularidade do pagamento concede-se a
segurança requerida para determinar ao Impetrado que realize o
pagamento dos servidores municipais no prazo de até o 5º dia útil do
mês subsequente, sob pena de bloqueio, multa pessoal ao Gestor e
demais medidas legais cabíveis.

Proc-0800093-50.2019.8.15.0751

Vistos, etc.,
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux-PB –
SINTRAMB, qualificado nos autos, ajuizou Mandado de Segurança Coletivo contra o
Prefeito Municipal de Bayeux-PB e o Superintendente do IPAM – Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux-PB, qualificados nos
autos, alegando em síntese:
a)
Que os servidores públicos de Bayeux-PB ativos e inativos vêm sofrendo inúmeras
dificuldades para o recebimento dos seus vencimentos e proventos;
b)
Que até a data do ajuizamento da ação, o mês de dezembro de 2018 não havia
sido pago a praticamente todos os servidores ativos e inativos municipais;
c)
Que a Presidente do SINTRAMB procurou informações junto à prefeitura municipal,
recebendo como justificativa, supostos desmandos das gestões anteriores.
Requer a concessão de liminar inaudita altera parts a fim de
determinar que as autoridades coatoras efetuem o pagamento dos salários de todos os
servidores públicos de Bayeux-PB, ativos, aposentados e pensionistas relativos ao mês
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de dezembro de 2018, imediatamente e doravante mantenha o pagamento dos salários
em dia, ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado, sob pena de
bloqueio de contas do Município até o limite das respectivas folhas e no mérito seja a
segurança concedida para confirmar a liminar e reconhecer o direito líquido e certo dos
servidores municipais de receberem os seus vencimentos e proventos no prazo acima
referido.
Feita a notificação dos Impetrados nos moldes do art. 2º da Lei
8.437/1992 estes se pronunciaram através das petições de Id. nº 18798593 pugnando
pela denegação da liminar.
Liminar deferida, em parte, conforme Decisão de Id. nº 20499677.
As autoridades apontadas como coatoras prestaram as
informações necessárias (Id. nº 21263132 e 21348553) pugnando pela denegação da
segurança.
Juntaram documentos, tendo sido dada oportunidade à parte
adversa de se pronunciar nos moldes do art. 437 § 1º do CPC.
O Impetrante, devidamente intimado, não se pronunciou,
conforme certidão de Id. nº 26951011.
A Representante do Ministério Público em Parecer de Id. nº
29837700 opinou pela concessão da segurança.
É o relatório, decido.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Bayeux-PB – SINTRAMB contra o Prefeito
Municipal de Bayeux-PB e o Superintendente do IPAM – Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux-PB, todos qualificados nos
autos.
Visa o Impetrante a concessão da segurança para compelir o
demandado a efetuar o pagamento dos salários de todos os servidores públicos
municipais do mês de dezembro de 2018, bem assim que doravante o pagamento dos
servidores seja feito até o quinto dia útil do mês subsequente.
Alega o Impetrante na exordial que o Município de Bayeux-PB e o
IPAM, vêm atrasando mensalmente o pagamento dos salários dos servidores, ativos e
inativos, sendo que até a data do ajuizamento da ação não havia efetuado o pagamento
do mês de dezembro de 2018.
Argumenta também que o pagamento do mês de dezembro de
2018 que deveria ter ocorrido até o quinto dia útil de janeiro de 2019 na data do
ajuizamento da ação (14/01/2019) ainda não havia sido realizado.
Ao serem notificados nos moldes do art. 2º da Lei 8.437/1992, os
Impetrados comprovaram o pagamento do mês de dezembro de 2018 (documentos de Id.
nº 18798635 a 18798644 e 18843696), restando prejudicado o pedido neste ponto.
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Quanto ao pedido para a regularização do pagamento até o 5º dia
útil do mês subsequente, entendo que deve ser procedente.
O atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais
restou demonstrado.
Os Impetrados, no prazo das informações, informaram que os
salários já se encontravam em dia, com todas as folhas quitadas.
A informação supra não encontra respaldo nos autos.
Recentemente o Impetrante juntou diversas declarações
(documentos de Id. nº 298771775) informando que os salários dos servidores
aposentados e dos pensionistas mês de março 2020 ainda não foram quitados.
É bom destacar que é direito líquido e certo de todo trabalhador,
seja da área privada ou pública, receber seu salário no prazo legal.
No caso dos servidores públicos municipais de Bayeux-PB, como
a legislação municipal é omissa quanto à data de pagamento dos salários, prevalece por
analogia a data estipulada na CLT para os pagamentos dos servidores em geral, isto é, o
quinto dia útil do mês subsequente ao vencido[1].
No caso vertente, não há justificativas para o não pagamento, já
que se trata de despesa previamente estipulada no orçamento, cujos recursos não podem
ser desviados para outras finalidades.
Por outro lado, qualquer contratação fora do concurso público,
seja para o exercício de cargo comissionado, seja por contrato temporário denominado de
“contrato por excepcional interesse público”, só pode ser realizada com a existência prévia
de dotação orçamentária para pagamento do salário, logo, não há justificativa para o
atraso no pagamento, mesmo dos servidores contratados a título precário.
Isto posto e tudo mais que dos autos consta e princípios de direito
aplicáveis à espécie, com relação ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2018,
declaro prejudicado o pedido e, por conseguinte, extingo o feito sem resolução de mérito e
faço com base no art. 485, Inciso VI (interesse processual) do CPC.
No tocante a regularidade do pagamento julgo procedente o
pedido, e faço com base no art. 12 e segs. da Lei 12.016/2009 e, em consequência
concedo, em parte, a segurança requerida para confirmar a liminar de Id. nº 20499677
e, por conseguinte, determinar ao impetrado que doravante, realize o pagamento de todos
os servidores ativos e inativos vinculados ao Município de Bayeux-PB e ao IPAM, no
prazo de até o quinto dia útil do mês subsequente, sob pena de bloqueio online, multa
pessoal mensal ao gestor de R$ 10.000,00(dez mil reais), além da extração de cópias
com remessa ao MP para apuração de atos de improbidade administrativa, além das
demais medidas legais cabíveis na espécie.
Remeta-se cópia desta decisão às autoridades coatoras.
Sem custas.
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Deixo de condenar o impetrado em honorários advocatícios por
força da súmula 105 do STJ.
Conforme determina o § 1º do art. 14 da Lei 12.016/2009,
subirão os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, após o
prazo do recurso voluntário.
Outrossim, à vista dos documentos de Id. nº 29871775,
noticiando o descumprimento da liminar, notifiquem-se os Impetrados para no prazo de
5(cinco) dias comprovar nos autos, o pagamento do mês de março de 2020 dos
servidores ativos e inativos, sob pena de bloqueio online.
Cumpra-se com urgência.
P.R.I.
Bayeux-PB, 22 de abril de 2020

Francisco Antunes Batista – Juiz de Direito

(assinado

eleeletronicamente)

Art. 459 da CLT - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não
deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões,
percentagens e gratificações.
§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais
tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido
[1]
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AO HONRADO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE BAYEUX – PB.

URGENTE

ADRIANO MARTINS DE LIMA, brasileiro, casado, Vereador,
com endereço na Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux/PB, por seu
procurador e advogado, eletronicamente assinado, conforme procuração em
anexo (DOC. 01), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA em epígrafe, vem à
presença de V.Exa. DENUNCIAR A TENTATIVA DAS PARTES DE LEVAR O EMINENTE
MAGISTRADO A ERRO, PREJUDICANDO, COM ISSO, OS SERVIDORES MUNICIPAIS:
O prefeito de vulgo KITA, outrora aliado 1 de primeira hora do
prefeito afastado, tornou-se seu inimigo e, ao tomar posse, umas das primeiras
medidas tomadas foi nomear diversos parentes2. Em face disso, deseja pagar o
mês de maio (que seus parentes estão), sem, no entanto, quitar o mês de abril
(comissionados, contratados e alguns aposentados). Pela índole desse indivíduo,
nenhuma surpresa.
Acontece que, para espanto geral, o SINTRAMB, que deveria
zelar pelos servidores, anuncia que vem entabulando acordo com a
Municipalidade para parcelar os salários do mês de abril e, candidamente,
pede que as medidas restritivas não sejam mantidas (bloqueio e, por
conseguinte, multa diária de R$ 10.000,00 ao prefeito interino não seja cobrada).
Estranhamente, o SINTRAMB não informou ao d. Magistrado
que TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS já receberam o mês de abril, restando
contratados, comissionados e alguns poucos aposentados e pensionistas.
1

https://www.politika.com.br/vereador-jeferson-kita-do-psb-livra-berg-lima-da-cassacao-pela-terceira-veze-ja-pode-pedir-musica-no-fantastico/
2

https://www.polemicaparaiba.com.br/politica/nepotismo-na-prefeitura-de-bayeux-jefferson-kita-nomeiairmao-e-prima-como-novos-secretarios-de-sua-gestao-interina/
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Melhor dizendo: o SINDICATO se submete às vontades do
prefeito interino, aceitando que seja logo pago o mês de maio e aceita
negociar o parcelamento do mês de abril, deixando de dizer que é um valor
ínfimo, notadamente após a edição do Decreto Municipal 25/2020, que, em
abril, exonerou grande parte dos comissionados e contratados, mantendo,
apenas, os essenciais ao enfrentamento da propagação do COVID-19.
Assim, ABRIL, que é um valor ínfimo restante, pode ser
parcelado, mas MAIO, que é um valor extremamente elevado, pode ser pago
de imediato? Ora, “quem pode o mais, pode o menos”.
Mas tem mais. Na esteira de levar o eminente Magistrado a
erro, a prefeitura atravessou petição datada de 05/06/2020 prestando

informações inverídicas e bancárias do dia 25/05/2020, deixando de
mencionar que, até aquele dia (05/06/2020), mais de R$ 1.200.000,00
aportaram nos cofres do Município apenas a título de FMP (vide DOC).
Por fim, a tentativa desse acordo espúrio vai de encontro à
sentença deste honrado Juízo: “(…) não há justificativa para atraso no
pagamento, mesmo dos servidores contratados a título precário”.
Isto posto, requer a V.Exa. que seja indeferido o pedido das
partes, ordenando que o prefeito efetue o pagamento do que resta da folha do
mês

de

abril

(ínfima),

mantendo

a

multa

diária

para

o

caso

de

descumprimento). Há legitimidade 3 do parlamentar.
P. Deferimento.
Assinatura e data eletrônicas.
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR VEREADOR EM
FACE DE ATO OMISSIVO PRATICADO POR PREFEITO MUNICIPAL. DISPONIBILIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS ATINENTES A CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO.
PRERROGATIVAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO CONFERIDAS AO PODER
LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA. (…) o Vereador tem não apenas o poder, mas também o dever de controlar os
atos praticados pelo Executivo” (TJBA, RN 0001210-63.2009.805.0032, Rel. Des. Marcia Borges Faria).
3
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Número: 0800093-50.2019.8.15.0751
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Órgão julgador: 4ª Vara Mista de Bayeux
Última distribuição : 14/01/2019
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE
BAYEUX (IMPETRANTE)

GUSTAVO CABRAL DE MOURA (ADVOGADO)
FREDERICO AUGUSTO MONTEIRO LEAL (ADVOGADO)

Superintendente do IPAM - INST DE PREV E ASSIS DOS
SERV PUB DO MUN DE BAYEUX (IMPETRADO)

ENIO SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)

PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BAYEUX (IMPETRADO)
MUNICIPIO DE BAYEUX (IMPETRADO)
Documentos
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Documento

31444 10/06/2020 14:33 Despacho
796

Tipo
Despacho

Poder Judiciário da Paraíba
4ª Vara Mista de Bayeux
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0800093-50.2019.8.15.0751

DESPACHO

Vistos, etc.,
O Sr. Adriano Martins de Lima, atravessou a petição de Id. nº
31409120, alegando em síntese:
a)
Que a administração anterior pagou o mês de abril
a todos os servidores efetivos, restando pagar apenas aos contratados, comissionados
e alguns poucos aposentados e pensionistas.
b)
Que após a edição do Decreto 25/2020, que, em
abril, exonerou grande parte dos comissionados e contratados, o valor a ser quitado é
ínfimo;
c)
Alega também que o prefeito tão logo tomou posse,
nomeou diversos parentes, razão pela qual deseja pagar o mês de maio (que estão
seus parentes), antes de quitar o mês abril.
Requer o indeferimento de um acordo que teria sido firmado
pelas partes para pagamento do mês de abril de forma parcelada.
É, em síntese, o relatório, decido.
O presente mandado de segurança foi ajuizado pelo Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de Bayeux – SINTRAMB contra o Prefeito Municipal de
Bayeux-PB e o Superintendente do IPAM – Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Públicos do Município de Bayeux-PB, visando a regularização do
pagamento dos servidores municipais, ativos e inativos.
O processo em questão já foi sentenciado, estando no prazo
para recursos.
No caso em tela, o Sr. Adriano Martins de Lima é parte
estranha neste processo, ou seja, falta-lhe legitimidade para em nome próprio pleitear
direito alheio, qual seja o pagamento dos salários dos servidores municipais, logo o
pedido por ele formulado, sequer pode ser conhecido.
Quanto à alegação da prática de ilegalidades que estariam
sendo cometidas pelo novo prefeito municipal para beneficiar parentes é assunto
estranho a este processo e deve ser endereçado ao Ministério Público para as
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providências legais.
Pelo exposto não conheço do pedido de Id. nº 31409120.
1 - Informe a escrivania por certidão se as partes foram
intimadas e as autoridades coatoras cientificadas da sentença de Id. nº 30062918,
caso negativo, intime-as para ciência da sentença em questão.
2 – Intime-se o Impetrante para ciência da petição e
documentos de Id. nº 31310838 a 31409303 e no prazo de 15(quinze) dias requerer o
que achar de direito.
Bayeux-PB, 10 de junho de 2020.
Francisco Antunes Batista – Juiz de Direito (assinado
eletronicamente)
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Tribunal de Justiça da Paraíba
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Número: 0800093-50.2019.8.15.0751
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Órgão julgador: 4ª Vara Mista de Bayeux
Última distribuição : 14/01/2019
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE
BAYEUX (IMPETRANTE)

GUSTAVO CABRAL DE MOURA (ADVOGADO)
FREDERICO AUGUSTO MONTEIRO LEAL (ADVOGADO)

Superintendente do IPAM - INST DE PREV E ASSIS DOS
SERV PUB DO MUN DE BAYEUX (IMPETRADO)

ENIO SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)

PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BAYEUX (IMPETRADO)
MUNICIPIO DE BAYEUX (IMPETRADO)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

31491 11/06/2020 22:00 Certidão
827

Tipo
Certidão

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
4ª Vara Mista de Bayeux
PROCESSO Nº 0800093-50.2019.8.15.0751
IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAL DE BAYEUX
IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DO IPAM - INST DE PREV E ASSIS DOS SERV PUB DO
MUN DE BAYEUX, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BAYEUX, MUNICIPIO DE BAYEUX
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, as partes foram devidamente intimadas da sentença de ID
30062918, conforme demonstram as certidões de ID 30129248-IPAM, 30216227Prefeito Constitucional, Sindicato dos Trabalhadores e Município de Bayeux, por meio
do seu procurador geral, ambas via sistema eletrônico em 23/04/2020.
BAYEUX, 11 de junho de 2020.
SANDRA MARIA DE QUEIROZ EGYPTO
Analista / Técnico(a)
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