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 0850529-34.2016.8.20.5001Processo nº:   

 PROCEDIMENTO COMUM (7)Ação:

 AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEAutor:

 Réu: RÉU: MUNICÍPIO DE NATAL

 

 

S E N T E N Ç A

 

Vistos etc.

 

 

Trata-se de  propostos pela parte autora, em que alega a existência de omissõesEmbargos de Declaração
no julgado, no sentido de que este Juízo conheça e dê provimento e defina "se a obrigação de fazer a que
o Município de Natal foi condenado (efetiva implantação do PCCR), e que tem de ser cumprida em até 15
(quinze) dias após o trânsito em julgado desta lide, consistente em enquadrar os médicos substituídos no
PCCR da LCM nº 157/2016, deverá obedecer à Tabela I (Enquadramento inicial) constante na LCM nº
157/2016 ou já a Tabela relativa ao em que o Município tiver de cumprir a obrigação, ou seja, a Tabela de
2018, caso a obrigação de fazer seja cumprida este ano, ou a Tabela de 2019, caso seja cumprida no ano
que vem".

O Município de Natal em sede de contrarazões aduz que os valores apostos no art. 27 da LC 157/2016
devem obedecer ao período ali destacado, atendendo-se, ainda ao art. 32 desta lei e que os aumentos de
10% somente podem ser implementados de forma escalonada, limitado a quando o Município esteja
abaixo do limite prudencial (21, 22 da LRF), ou seja, a partir de janeiro de 2018. Assim, continua, àquela
data, o Município sairia do limite prudencial, vinculando o aumento à lei de responsabilidade fiscal
interpretando-se o art. 8º com o art. 32 da Lei,  postulando pedido de reconsideração, por sinal repetido na
peça de ID 38067148, por meio da qual insinua que o aumento previsto para maio/2016 só poderá ser
implantado em fevereiro/2018 e, assim, os aumentos de 10% devem ser em fevereiro/2019,
fevereiro/2020 e fevereiro/2021.
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Relatado, decido.

De acordo com a disposição do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios destinam-se a clarificar omissão, obscuridade ou contradição que, eventualmente, constem
em decisão proferida pela autoridade judiciária.

Em princípio, caberia já uma negativa de provimento aos presentes embargos, porquanto para mim,
parece-me claro o dispositivo sentencial, o qual reproduzo:

 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu promova, no prazo de 15 (quinze) dias, após transito em julgado, o

enquadramento funcional dos substituídos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 157/2016 – de modo que

proceda a implantação nos níveis remuneratórios corretos, observando os respectivos tempos de serviço e sem prejuízo da continuidade do pagamento de todas as

demais gratificações e vantagens atualmente pagas aos substituídos. Bem assim que efetue o respectivo pagamento em parcelas vincendas e vencidas, com efeitos

retroativos à data de 01/05/2016 até a efetiva implantação do PCCR da LCM nº 157/2016 nos vencimentos dos substituídos."

 

Sirvo-me dos fundamentos da sentença:

 

No que diz respeito à vigência da lei, conforme os preceitos insertos no artigo acima transcrito, desde 01/05/2016, os seus ditames passaram a vigorar,

ou seja, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da data de sua publicação – 14/04/2016. Nesse sentido, a lei traz disposição expressa acerca

dos enquadramento dos médicos abrangidos pela referida lei, a partir do seu vigor, o qual se dará de forma AUTOMÁTICA, observando-se os

 Quanto à vedação do direito da autora em decorrência de imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do limiterespectivos tempos de serviço.

prudencial, demais, os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público,

não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos dos médicos servidores, ora substituídos, sobretudo na hipótese de

despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 54% (sessenta por cento) do limite global de despesas com pessoal do Poder Executivo

fixado para os Municípios por força da lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal.

 A defesa municipal, inclusive, disto não destoa. Há uma tabela de vencimentos aprovada pela lei, cuja
implementação deveria, se não o foi ainda, ter se dado em 2016, e, desta forma vir sendo cumprida: 2016,
2017, 2018 e 2019. A sentença não é omissa neste ponto. Logo, se estamos em 2019, o cumprimento da
decisão corretamente observada determina que o Município de Natal já deveria estar pagando a tabela
com base nos vencimentos ali estipulados para 2019.

Relativamente aos argumentos de descumprimento pelo Município com o álibi da Lei de
Responsabilidade Fiscal e do limite prudencial , não tenho como concordar, porquanto esta matéria já foi
enfrentada na sentença, pelo que se propõe uma inovação, por meio de reconsideração, quando a
jurisdição já se pronunciou nesta instância. Depois, para além do expresso, a Lei de Responsabilidade
Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são
computadas para verificação dos limites previstos no caput do referido art. 19, da referida Lei Fiscal.

Para espancar de vez com qualquer obscuridade, entretanto, há de se clarear, ainda que de forma
redundante, o comando sentencial, dando provimento aos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1022,
I, do CPC.

Desta feita,  para clarear o dispositivo da sentença determinando queacolho os embargos declaratórios
se obedeça à tabela remuneratória em vigor a partir de maio de 2016, devendo a sua implementação ser
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automática e contemporânea ao respectivo ano, vale dizer, se estamos em 2019, deverão ser pagos
vencimentos de acordo com o previsto na tabela para 2019. Por igual, indefiro os pedidos constantes da
peça de ID 38067148 da lavra municipal.  

 

 Custas na forma da lei. R.I.

 

NATAL/RN, 15 de março de 2019

 

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

 Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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