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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  ATO 
ILEGAL C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.   PROFESSORA  DO 
MUNICÍPIO  DE  NOVA  OLINDA.  PREJUDICIAL  DE 
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.  REJEIÇÃO. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL.  NÃO CONHECIMENTO.  

MÉRITO. COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE 
FÉRIAS  REFERENTE  AOS  ANOS  DE  2009,2010  E  2012. 
RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. 
AFRONTA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL C/C ART. 333, II DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE 
FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO 
DIREITO  DO  AUTOR  CABE  AO  RÉU  –  NÃO 
DESINCUMBÊNCIA. AJUSTE SALARIAL REFERENTE AOS 
MESES  DE  JANEIRO  E  FEVEREIRO  DO  ANO  DE  2010. 
INOCORRÊNCIA DE RECURSO APELATÓRIO POR PARTE 
DA  AUTORA  DA  DEMANDA.  PROIBIÇÃO  DE 
REFORMATIO IN PEJUS.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM. 
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DESPROVIMENTO.  

Nas controvérsias envolvendo parcelas de trato sucessivo e 
de  caráter  puramente  alimentar,  a  prescrição  se  renova 
periodicamente, prescrevendo somente aquelas vencidas nos 
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por força da 
Súmula 85 do STJ.

-  É  ônus  do  Município  a  produção  de  prova  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da 
servidora, ora recorrida, inteligência do art. 333, inciso II do 
CPC.  -  Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela 
Administração referente aos vencimentos e do terço de férias 
integrais e proporcionais, o que produz enormes prejuízos ao 
servidor  público,  correta  é  a  decisão  que  condena  o 
Município ao pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de 
se acolher o enriquecimento ilícito. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a prejudicial de prescrição bienal 
e não conhecer da preliminar de prescrição quinquenal, por ausência de interesse 
recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível contra  sentença,  fls.  173/178, 
proferida pelo juízo da vara única da comarca de Santana dos Garrotes que, nos 
autos da Ação Declaratória de Ato Ilegal c/c Obrigação de Fazer c/c pedido de 
antecipação  de  tutela,  aviada  por  Maria  Vanderly  Silvino  em  desfavor  do 
Município  de  Nova  Olinda, julgou  parcialmente  procedente  a  demanda  nos 
seguintes termos: 

“Diante  do  exposto,  rechaço  as  preliminares,  decreto  a 
prescrição  das  verbas  anteriores  a  13.07.07,  porventura 
existentes  e,  com  esteio  no  art.  269,  I,  do  CPC,  julgo 
parcialmente  procedente  o  pedido  e,  em  consequência, 
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condeno o Município de Nova Olinda/PB a pagar em favor 
da parte autora as seguintes verbas: terço de férias devidos 
desde  o  ingresso  da  parte  autora  nos  quadros  do 
funcionalismo  municipal,  afastada  apenas  as  parcelas 
abrangidas  pela  prescrição  e  a  parcela  relacionada  ao 
exercício  de  2011,  que foi  pago,  conforme informado pela 
própria  parte  autora  em  sua  exordial,  cujos  valores  serão 
objeto de liquidação na fase própria, descontando-se valores 
já pagos. 

Sobre  todos  os  itens  acima  indicados  serão  acrescidos  de 
juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1°- F da 
Lei n° 9.494/97), a partir da citação (art. 219 do CPC e art. 405 
do Código Civil), e correção monetária, pelo INPC, devidos a 
partir do inadimplemento.

Por considerar  que cada litigante foi  em parte  vencedor e 
vencido,  condeno-os  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total da condenação, distribuídos na proporção de 50 
(cinquenta  por  cento)  para  a  parte  promovida  e  50% 
(cinquenta por cento) para a parte autora, suspendendo em 
relação a esta o pagamento enquanto perdurar o estado de 
carência  que  justificou  a  concessão  da  justiça  gratuita, 
prescrevendo a dívida cinco anos após a decisão final (art. 12, 
Lei 1060/50).”

Nas  razões  recursais,  fls.  179/193,  o  recorrente  levanta, 
inicialmente, a  prejudicial de mérito da prescrição bienal, suscitando que faz mais 
de  2  (dois)  anos  que a  reclamante  aderiu  ao  regime jurídico  único,  perdendo, 
assim o direito de peticionar em juízo.  

Argui,  ainda,  a  prejudicial  da  prescrição  quinquenal  em 
relação  às  verbas  trabalhistas,  as  quais  após  encerrado  o  contrato  de  trabalho 
podem ser  reclamadas preteritamente,  requerendo,  assim,  a  prescrição total  de 
todas as verbas pleiteadas. 

No  mérito,  pugna  pelo  reconhecimento  da  nulidade  da 
contratação da servidora, afirmando que a autora foi admitida no ano de 2009 sem 
prévio concurso público. Diante do exposto, pleiteia a improcedência do pedido 
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exordial. 

Não  houve  interposição  de  contrarrazões,  consoante 
certidão, fls. 197. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer  fls.  202/205, 
opinando pela rejeição das prescrições suscitadas e, no mérito, para que o feito 
retome o seu caminho natural. 

É o relatório.

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Inicialmente,  passo  à  análise  das  prejudiciais  de  mérito 
suscitadas pelo apelante. 

Da Prescrição Bienal

Com relação à prescrição bienal, é de rigor observar que o 
prazo prescricional para pleitear direito de servidor público é de cinco anos, e não 
dois anos como suscita o recorrente.  

Em controvérsias de trato sucessivo o prazo prescricional é 
quinquenal.  Assim, adotando esse entendimento,  o  STJ,  através da Súmula 85, 
afirmou que: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure  
como devedora,  quando não tiver  sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição  
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 
Grifei.

Vejamos alguns julgados:

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO -  ART.  535  -  VIOLAÇÃO 
NÃO  CARACTERIZADA -  DOCENTES  DE  PRIMEIRO  E  SEGUNDO 
GRAUS  DO  EX-TERRITÓRIO  FEDERAL  DO  ACRE  -  DIREITO  À 
GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE  DOCENTE  DO  ENSINO 
FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E  TECNOLÓGICO  -  GEAD  - 
RECONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO FUNDO DE 
DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - 
SÚMULA 85 DO STJ - PRECEDENTES - 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 
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do  CPC,  se  o  Tribunal  de  origem  decide,  fundamentadamente,  as 
questões  essenciais  ao  julgamento  da  lide.  2.  Aplicação  da  Súmula 
85/STJ:  "Nas relações jurídicas  de trato  sucessivo em que a  Fazenda 
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 
direito  reclamado,  a  prescrição atinge apenas as  prestações  vencidas 
antes  do  quinquênio  anterior  à  propositura  da ação".  3.  Acórdão de 
origem em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no 
sentido  de  que  o  direito  à  percepção  da  Gratificação  de  Atividade 
Docente do Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico - GEAD, prevista 
no art. 11 da Lei n. 10.971/2004, deve ser reconhecido a todos os docentes 
do ex-Território do Acre que permaneceram vinculados à União e que 
integraram  o  Plano  Único  de  Classificação  e  Retribuição  de  Cargos, 
criado  pela  Lei  n.  7.596/1987.  4.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp 
1304624/AC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013).

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO COM LOTAÇÃO NA CEPLAC. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS-
PCC.  ATO  OMISSIVO.  MINISTRO  DO  PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO  E  GESTÃO.  PARTE  LEGÍTIMA.  ATO  OMISSIVO. 
DECADÊNCIA.  NÃO OCORRÊNCIA.  PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO.  NÃO-OCORRÊNCIA.  HOMOLOGAÇÃO  DE  TABELAS 
CONSTANTES  DO  PROCESSO  Nº  21000.002791/98-97.  DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 8º, § 2º, da 
Lei nº 8.460/92, caberia à Secretaria de Administração Federal homologar 
o ato de enquadramento de servidores nos casos não previstos em lei.  
Entretanto,  aquela  Secretaria  foi  sucedida  pelo  Ministério  do 
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  motivo  pelo  qual  está  correta  a 
indicação  da  autoridade  impetrada  apontada  na  exordial.  2.  Este 
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, em 
se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, que 
envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da 
ação mandamental  renova-se  mês a  mês,  restando  caracterizada,  por 
conseguinte,  relação jurídica  de  trato  sucessivo,  pelo  que  incide,  na 
espécie,  o  verbete  da  Súmula  n.º  85  desta  Egrégia  Corte. 4.  A 
controvérsia colocada no presente writ já foi objeto de ampla discussão 
no âmbito da Terceira Seção desta Corte, que tem adotado entendimento 
no  sentido  de  que,  uma  vez  comprovada  a  condição  de  servidores 
estáveis dos impetrantes, nos termos dos arts. 19 do ADCT e 243 da Lei nº 
8.112/90, deve ser reconhecido o direito líquido e certo de serem incluídos 
no  Plano  de  Classificação  de  Cargos  da  União  –  PCC.  5.  Segurança 
concedida.  (MS  11.387/DF,  Rel.  Ministra  ALDERITA  RAMOS  DE 
OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/PE), 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 10/05/2013).

Assim, rejeito a prescrição arguida.
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Prescrição Quinquenal

Com  relação  à  prescrição  quinquenal  dos  créditos 
trabalhistas,  não  conheço  desse  ponto  da  apelação,  uma vez  que  o  recorrente 
carece de interesse recursal, já que o juízo sentenciante reconheceu a prescrição 
das verbas trabalhistas anteriores a 13.07.2007.

Do Mérito

Colhe-se dos autos que  Maria Vanderly Silvino aforou a 
presente demanda pretendendo receber verbas trabalhistas, supostamente devidas 
em razão do contrato de trabalho com o Município de Nova Olinda. 

Acerca das contratações efetivadas pelo Poder Público, vale 
dizer  que,  nos  termos  da  Constituição  da  República,  artigo  37,  inciso  II,  "a  
investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  prévia  em  concurso  
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do  
cargo  ou  emprego,  na  forma prevista  em lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  
comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração",  sendo  que,  consoante 
prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CR/88, "a lei estabelecerá os casos de  
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional  
interesse público".  

No caso em comento, infere-se  dos autos, em especial, da 
portaria de nº  059/2009,  fls.  12,  que a recorrida foi  nomeada na data  de 16 de 
dezembro de 2009 para o cargo de professora, após aprovação prévia em concurso 
público realizado pela Prefeitura de Nova Olinda. 

Diante deste fato,  tendo realizado concurso público para o 
cargo de professor para o qual foi nomeada, não há que se falar em nulidade da 
contratação da recorrida. 

A recorrida provou, portanto, a regularidade de seu vínculo 
jurídico  de  servidora com o Município.  Neste cenário,  sustenta  que faz jus  ao 
recebimento  dos  terços  de  férias  relativos  aos  anos  de  2009,  2010  e  2012 
(proporcionalmente). 

Compulsando  os  autos,  em  especial,  os  contracheques 
acostados,  observo que não houve a comprovação do pagamento das referidas 
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verbas pela edilidade, ônus que lhe recai, por força do art. 333, II, do CPC.  

A esse respeito: 

AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO 
CONCURSADO - INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS E 1/3 DE FÉRIAS 
INTEGRAIS  E  PROPORCIONAIS  POR  PARTE  DO  MUNICÍPIO  - 
ALEGAÇÃO  DE  NEGOCIAÇÃO  DOS  SALÁRIOS  RETIDOS  E  DE 
QUITAÇÃO  DAS  VERBAS  REFERENTES  AO  TERÇO  DAS  FÉRIAS 
INTEGRAIS E PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DA 
PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO 
DIREITO  DO  AUTOR  CABE  AO  RÉU  -  DESPROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO CÍVEL. - É ônus do Município a produção de prova de fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  servidora,  ora 
recorrida, inteligência do art. 333, inciso II do CPC. - Demonstrada a falta 
de pagamento pela Administração referente aos vencimentos e as férias 
integrais e proporcionais, o que produz enormes prejuízos ao servidor 
público, correta é a decisão que condena o Município ao pagamento das 
verbas  pleiteadas,  sob  pena  de  se  acolher  o  enriquecimento  ilícito.
TJPB - Acórdão do processo nº 02120090006848001 - Órgão (2ª CÂMARA 
CÍVEL) - Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque - j. em 11/03/2013. 

Com relação ao adimplemento referente ao ajuste salarial dos 
meses de janeiro e fevereiro do ano de 2010, verifico que a recorrida conseguiu 
comprovar a ocorrência do reajuste salarial o qual foi efetivado nos outros meses, 
com a juntada aos autos da cópia dos contracheques dos anos de 2010. 

Entretanto,  a  despeito  de  serem  devidos,  em  razão  da 
ausência de recurso apelatório por parte da autora da demanda,  não há como 
proceder  a  reformatio  in  pejus  em desfavor do Município,  devendo,  portanto,  a 
sentença ser mantida em sua integralidade.  

Com  essas  considerações,  REJEITO  A PREJUDICIAL  DE 
PRESCRIÇÃO  BIENAL,  NÃO  CONHEÇO  DA  PRELIMINAR  DE 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL 
e,  no  mérito,   NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  a  sentença 
combatida em seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
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Guedes (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega  Filho,  Promotor  de  Justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho 
de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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