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PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES.  CERCEAMENTO 
DO  DIREITO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO  JUIZ. 
REJEIÇÃO.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM. 
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS SERVIDORES E O PODER 
PÚBLICO.  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 
REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL.  RELAÇÃO  JURÍDICA  DE  TRATO 
SUCESSIVO.  FAZENDA  PÚBLICA  COMO  DEVEDORA. 
PRAZO  PRESCRICIONAL.  APLICAÇÃO  NAS 
PRESTAÇÕES  VENCIDAS  CINCO  ANOS  ANTES  DO 
AJUIZAMENTO DA  AÇÃO. REJEIÇÃO.

− Em  determinadas  situações,  não  se  caracteriza  a 
ocorrência do cerceamento do direito de defesa,  quando o 
magistrado julgar a lide de imediato por já possuir elementos 
suficientes  para  o  seu  convencimento,  haja  vista  ser  ele  o 
destinatário do acervo probatório.

− Compete  à  Justiça  comum  pronunciar-se  sobre  a 
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existência,  a  validade  e  a  eficácia  das  relações  entre 
servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-
administrativo.

− 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.

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  REMESSA 
OFICIAL  E  PRIMEIRA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL. 
RETENÇÃO.  CONDUTA ILEGAL.  ÔNUS DA PROVA DA 
EDILIDADE.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA.  INTELIGÊNCIA 
DO  ART.  333,  INCISO  II  DO  CPC.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  E 
DO PRIMEIRO APELO.

-  O  servidor  faz  jus  ao  recebimento  do  terço 
independentemente do efetivo gozo das férias. Ademais, este 
não é condicionado a requerimento administrativo, tendo em 
vista se tratar de garantia constitucional prevista no inciso 
XVII  do  art.  7º,  c/c  art.  39,  §  2º,  e  art.  42,  §11,  todos  da 
Constituição  Federal,  a  serem  observados  pela 
Administração.

-  Em  processo  envolvendo  questão  de  retenção  de  verba 
salarial, cabe ao Município comprovar que fez o pagamento, 
pois,  ao  reverso,  subtende-se  que não  o  efetuou na  forma 
devida.

SEGUNDA  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDENAÇÃO  DA 
EDILIDADE  À VERBA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. 
INTELIGÊNCIA DO §  4º  DO  ART.  20  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. PROVIMETO DO SEGUNDO APELO.

-  De acordo com o o que dispõe o § 4º do art. 20 do Código 
de Processo Civil,  nas causas em que for vencida a Fazenda 
Pública,  os  honorários  devem  ser  fixados  consoante 

Apelação Cível e  Remessa Oficial Nº 0123491-41.2013.815.0181 2



apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  das 
alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo.

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

A C O R D A  a Egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, 
rechaçar  a  prejudicial  de  mérito,  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  negar 
provimento  ao  primeiro  recurso  apelatório  e  à  remessa  necessária  e  dar 
provimento à segunda apelação cível.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Município de 
Pilõezinhos e por  Antônio Morais contra sentença prolatada nos autos da  Ação 
de Cobrança pelo Rito Sumário, remetida oficialmente pelo Juízo da 5ª Vara Mista 
da Comarca de Guarabira.

O Juízo primevo, às fls. 55/60, julgou procedente os pedidos 
lançados na exordial e condenou a Edilidade ao pagamento das férias acrescidas 
do terço constitucional de todo o período laborado.  Fixou os juros de mora em 
0,5% ao mês, a  ser computado a partir  da citação e a correção monetária pelo 
INPC, a contar desde a data da exoneração, na forma prevista no art. 1º F da Lei 
9.494/97.

Nas primeiras razões recursais, às fls. 68/94,  o Município de 
Pilõezinhos argui a prescição quinquenal como prejudicial de mérito, sustentanto 
que o prazo prescricional para reclamar a concessão das férias ou o pagamento da 
respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 da 
CLT ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.

Em sede de preliminar, afirma ter ocorrido cerceamento de 
defesa, alegando que a demanda não poderia ter sido julgada antecipadamente, 
sendo imprescindível a verificação da matéria de fato por dilação probatória.

Levanta ainda, a incompetência desta justiça comum para o 
julgamento  de  uma  demanda  envolvendo  servidor  público  contratado 
irregularmente, devendo os autos serem remetidos para a justiça laboral.
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No mérito, aduz que Antônio Morais foi contratado para o 
cargo de livre provimento  no período compreendido entre 01 de fevereiro de 2010 
a  31  de  dezembro  de  2012,  e  alega  que,  pela  extensa  duração  do  vínculo,  a 
contratação se deu de forma irregular.

Assevera ainda que a sentença deve ser reformada, pois não 
há como ser deferido o pedido de indenização das férias e do terço constitucional 
supostamente não gozadas, em razão da inexistência de amparo na lei local.

Requer o acolhimento da prejudicial ou da preliminar.  No 
mérito,  pugna  pela  provimento  do  recurso  apelatório  e  reforma  in  totum da 
sentença para julgar improcedentes os pedidos contido na peça vestibular. 

Em suas razões recursais, às fls. 100/102 o promovente, ora 
segundo  apelante,  pugna  pela  reforma  do  julgado  apenas  para  a  fixação  dos 
honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao primeiro apelo encartadas às fls. 105/107.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  117/119,  opina  pelo 
desprovimento  da  remessa  necessária  e  do  primeiro  apelo  e  provimento  do 
segundo recurso apelatório, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais, 
mantendo-se os demais termos da decisão vergastada.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se  dos  autos  que  Antônio  Morais  ingressou  com  a 
presente ação alegando, em síntese, que a edilidade não observou o seu direito de 
percepção de férias  e do acréscimo do terço constitucional  enquanto ocupou o 
cargo de secretário na Secretaria de Agricultura do Município de Pilõezinhos, no 
período compreendido entre 01 de fevereiro de 2010  a 31 de dezembro de 2012.

O  magistrado  singular  acolheu  os  pedidos  iniciais  e 
determinou o pagamento das férias e do terço constitucional de todo o período 
laborado.
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Feito  este  registro  passo  à  análise  conjuntamente  dos 
recursos  voluntários  e  da remessa necessária,  haja  vista  o  exame das  questões 
meritórias recursais se entrelaçarem.

Primeiro recurso apelatório

I. Preliminares

I. 1- Cerceamento de Defesa

A  respeito  da  preliminar  de  cerceamento  do  direito  de 
defesa,  este  restará  caracterizado,  apenas,  quando  existir  qualquer  limitação 
indevida à produção de provas, por uma das partes, em detrimento da pretensão 
visada com a demanda,  ensejando a nulidade do ato tido como restritivo, haja 
vista a flagrante violação ao princípio do devido processo legal, insculpido no art. 
5º, LIV, da Constituição Federal.

No  entanto,  em  determinadas  situações  processuais, 
especificamente, quando a hipótese comportar questão meramente de direito e for 
possível  o  julgamento  antecipado  da  lide,  será  dispensável  a  produção 
probatória, não se traduzindo, sob qualquer aspecto, em cerceamento do direito 
de  defesa,  tampouco  implicando  em  encerramento  precoce  da  instrução 
probatória.

Ademais,  o  destinatário  da  prova é  o  julgador,  sendo  sua 
prerrogativa  aferir  o  amadurecimento  do  acervo  probatório,  objetivando  a 
formação  de  seu  convencimento,  devendo  interromper  a  marcha  processual 
sempre que a questão controvertida já esteja devidamente esclarecida.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado. Vejamos:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 
DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  PRODUÇÃO  DE  PROVAS. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  CONFIGURADO.  ACÓRDÃO 
EMBASADO EM FATOS E PROVAS.  REVISÃO.  SÚMULA 7/STJ.  1.  A 
Corte de origem apreciou todas as questões  relevantes  ao deslinde da 
controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese 
vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. 
Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de 
motivação  a  sanar.  2. Em  atendimento  ao  Princípio  do  Livre 
Convencimento Motivado do Juiz, o magistrado pode denegar pedido 
de produção de provas que considera prescindível para o julgamento 
da lide, sem que tal procedimento configure cerceamento de defesa. 3. 
O Juízo a quo entendeu desnecessária a produção de mais prova para o 
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julgamento  da demanda.  No presente  caso,  apurar  a  insuficiência  das 
provas exige o reexame de matéria fático-probatória, o que faz aplicável a 
Súmula 7/STJ. 4. As instâncias ordinárias concluíram pela improcedência 
do pedido amparadas na conclusão de que  as  tarefas  desempenhadas 
pela  autora,  ora  agravante,  não  são  exclusivas  do  cargo  de  analista 
previdenciário, não estando configurado, assim, o desvio de função.  A 
alteração  desse  entendimento,  na  forma  pretendida,  demandaria  a 
incursão no acervo fático probatório dos autos, o que encontra óbice na 
Súmula  7/STJ.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (Processo  AgRg  no 
AREsp  295472/RS.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL  2013/0034050-9.  Relator(a):  Ministro  CASTRO 
MEIRA  (1125).  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA  TURMA.  Data  do 
Julgamento  21/05/2013.  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe  28/05/2013).  - 
grifei.

Assim, analisando o presente caso, não há como prosperar as 
razões aventadas pelo primeiro apelante, concernentes à existência de cerceamento 
do direito de defesa, uma vez que, após firmar sua convicção, tornou-se dever, e 
não  mera  faculdade,  da  Magistrada  a  quo,  proceder  corretamente,  com  o 
julgamento da lide.

Dessa  forma,  por  não  ter  a  sentença  violado  o  princípio 
constitucional da ampla defesa e do contraditório, torna-se impossível a anulação 
da  decisão  objurgada,  porquanto  não  houve  qualquer  comprometimento  à 
higidez do presente feito.

I. 2 – Incompetência da Justiça Comum

A jurisprudência consolidada no Egrégio Supremo Tribunal 
Federal segue no sentido de que a Justiça do Trabalho não detém competência 
material  para  apreciar  demandas  ajuizadas  por  servidores  admitidos  por  ente 
público mediante contrato administrativo por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional  interesse público.

Vejamos o aresto abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL  CIVIL  –  DISSÍDIO  ENTRE  SERVIDOR  E  O  PODER 
PÚBLICO – ADI Nº 3.395/DF-MC – CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
(…) 2.  Compete à Justiça  comum pronunciar-se sobre a existência,  a 
validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público 
fundadas  em  vínculo  jurídico-administrativo. O  problema  da 
publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores 
públicos  ultrapassa  os  limites  objetivos  da  espécie  sob  exame.  3.  Não 
descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato 
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de se requerer  verbas rescisórias,  FGTS e outros encargos de natureza 
símile,  dada  a  prevalência  da  questão  de  fundo,  que  diz  respeito  à 
própria  natureza  da  relação  jurídico  administrativa,  posto  que 
desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou 
ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da 
competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir 
específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei 
local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a 
cognição da causa pela Justiça comum.(...)6. Agravo regimental provido 
para declarar a competência da Justiça comum. (Rcl 6959 AgR, Relator(a):  
Min.  MARCO AURÉLIO, Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  DIAS TOFFOLI, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  18/11/2010,  DJe-166  DIVULG  29-08-2011 
PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00110). 

Forte em tais razões, compete à Justiça Comum pronunciar-
se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder 
público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 

Nessa ordem, como o servidor fora nomeado para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conclui-se que ele não 
se  enquadra  na  condição  de  trabalhador  submetido  ao  art.  7º  da  Constituição 
Federal, bem como não se aplica a CLT, pois o vínculo mantido com o Município 
requerido era de natureza contratual administrativa.

Assim sendo, compete a esta justiça a apreciação da presente 
demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar de incompetência.

II. Prejudicial de mérito – Prescrição quinquenal

Em se tratado de demandas aforadas em face da Fazenda 
Pública, deve ser aplicado o prazo prescricional instituído pelo Decreto 20.910/32 
(prescrição quinquenal), por se tratar de legislação específica sobre o tema. 

Nesse sentido, destaco:

“É cediço na Corte que as prescrições administrativas em geral, quer das 
ações  judiciais  tipicamente  administrativas,  quer  do  processo 
administrativo, mercê do vetusto prazo do Decreto 20.910/32, obedecem à 
quinquenalidade, regra que não deve ser afastada  in casu.” (STJ - REsp 
1057754 / SP - Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) - Órgão Julgador T1 - 
PRIMEIRA  TURMA  -  Data  do  Julgamento  23/03/2010  -  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 14/04/2010).

“Execução.  Restituição  de  valores  indevidamente  pagos  a  servidor 
público.  Prescrição.  Aplicação  do art.  1º  do  Decreto nº 20.910/32.  1.  O 
prazo prescricional para a cobrança de crédito de natureza administrativa 

Apelação Cível e  Remessa Oficial Nº 0123491-41.2013.815.0181 7



é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, em obediência ao 
princípio da igualdade. 2. Precedentes. 3. Recurso especial improvido.” 
(REsp 781601 /  DF -  Relator(a)  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA (1131) - Relator(a) p/ Acórdão – Ministro NILSON NAVES (361) 
- Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento - 24/11/2009 - 
Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2010).  

Adotando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, 
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”. 

Como  é  cediço,  a  prescrição  é  interrompida  com  o 
ajuizamento da ação, que no caso concreto se deu em 08 de janeiro de 2013. Sendo 
assim, estão prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior 
a essa data (08 de janeiro de 2008).  

Insta ressaltar que as verbas pleiteadas na presente demanda 
são do período entre 01 de fevereiro de 2010  e 31 de dezembro de 2012. Logo, não 
há falar em prescrição para  reclamar a concessão das férias ou o pagamento da 
respectiva remuneração, razão pela qual rechaço a prejudicial de mérito.

III. Mérito

No caso em comento, é incontroverso que o autor/segundo 
apelante foi servidor público ocupante de cargo comissionado entre fevereiro de 
2010 e 31 de dezembro de 2012 no Município de Pilõezinhos, conforme atesta o 
conjunto probatório encartado às fls. 07/11 do caderno processual. 

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".  

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  segundo  recorrente  se 
enquadra no que dispõe o § 3° do art. 39 da Constituição Federal.
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In verbis:

O § 3° do art. 39 da Constituição Federal dispõe:

§ 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.

Por sua vez, o art. 7º, XVII, da Carta Magna, assim aduz:

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

[...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal  

Feito  este  breve  registro,  não  restam  dúvidas  acerca  do 
direito  constitucional  do  autor/segundo  recorrente  em  receber  as  férias  e  o 
acréscimo constitucional, sendo  considerado ato ilegal qualquer tipo de retenção 
injustificada.

O entendimento esboçado é pacífico neste Egrégio Tribunal. 
Vejamos:

COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  EXONERADO. 
CARGO  COMISSIONADO.  RETENÇÃO  DE  FÉRIAS  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DAS  VERBAS. 
CABIMENTO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. Aos comissionados, aplicam-se 
as regras do art.  39, § 3º,  da Constituição Federal,  que reconhece aos 
servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, incisos IV 
(salário  mínimo),  VIII  (décimo  terceiro  salário),  XVII  (férias),  entre 
outros.  É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor  público,  ativo  ou 
inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do  cargo 
desempenhado,  nos  termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna, 
considerado  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção 
injustificada. Se encontrando o recorrido exonerado, razão não há para 
se reformar o julgado no que tange ao direito de percepção das férias e do 
terço respectivo, por ser indiscutível o direito à percepção dos respetivos 
valores,  ante  a  impossibilidade  de gozo  e  recebimento  futuros.  (TJPB; 
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APL 0000740-52.2013.815.0181; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. Leandro dos Santos; DJPB 07/10/2014; Pág. 10)

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL. 
AUXILIAR  DE  ENFERMAGEM.  QUINQUÊNIOS, TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E INSALUBRIDADE NÃO PAGOS. 
ÔNUS  DA  PROVA  DA  EDILIDADE.  ART.  333,  II,  CPC.  NÃO 
DESINCUMBÊNCIA.  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAMENTO. 
Desprovimento.  O  exercício  de  força  de  trabalho  empregado  por 
trabalhador  urbano  ou  rural,  celetista  ou  estatutário,  deve  ser 
remunerada de acordo com a Lei, sob pena de enriquecimento sem causa 
da edilidade. Em processo envolvendo questão de retenção de verbas 
salariais, cabe ao município comprovar que fez o pagamento, pois, ao 
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. Não havendo 
demonstração  do  pagamento  das  verbas  requeridas  na  inicial,  o 
desprovimento da remessa necessária é medida que se impõe.  (TJPB; 
RN 0001384-34.2009.815.0181; Terceira Câmara Especializada Cível;  Relª 
Juíza Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 06/10/2014; Pág. 14

Em  que  pesem  as  provas  juntadas  pelo  primeiro 
recorrente/réu,  este  não  comprovou  o  adimplemento  das  férias  e  seus  terços 
constitucionais,  ônus  que  lhe  recai  por  força  do  art.  333,  II,  do  CPC,  sendo 
impossível  ao autor fazer prova negativa da conduta omissiva da Edilidade.

Art. 333 do CPC – O ônus da prova incumbe:

[...]

II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.   

Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça 
de  que,  em  se  tratando  de  documentos  correspondentes  ao  pagamento  de 
servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas 
pleiteadas,  ou  então,  fazer  prova  de  que  o  servidor  não  faz  jus  ao  direito 
reclamado, porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do promovente. 

Colaciono os seguinte julgados:

PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA 
DE  VERBAS  SALARIAIS  EM  ATRASO.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  E 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  MEDIDA IMPOSSÍVEL.  EXISTÊNCIA DE 
DOCUMENTOS  QUE  GARANTEM  A  RELAÇÃO  JURÍDICO-
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ADMINISTRATIVA.  DESACOLHIMENTO.  INVESTIDURA  NA 
FUNÇÃO  PÚBLICA.  PRELIMINAR  QUE  SE  CONFUNDE  COM  O 
MERITUM CAUSAE.  NÃO APRECIAÇÃO.  REJEIÇÃO. PREJUDICIAL 
DE  PRESCRIÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  VERBAS  ANTERIORES  AO 
QUINQUÊNIO  QUE  ANTECIPOU  A  PROPOSITURA  DA  AÇÃO. 
INDEFERIMENTO.  Embora  diferentes,  as  preliminares  de  carência  de 
ação e de ilegitimidade passiva suscitadas na defesa do município têm, 
no presente caso, a mesma essência, haja vista ter a autora juntado aos 
autos  documentos que comprovam seu vínculo  jurídico-administrativo 
para  com  o  município.  A Súmula  nº  163  do  STF  determina  que,  nas 
relações jurídicas  de trato sucessivo,  em que a Fazenda Pública figure 
como  devedora,  somente  prescreve  as  prestações  vencidas  antes  do 
quinquênio anterior à propositura da ação, o que, no caso concreto, não 
ocorreu.  Reexame  necessário  e  apelação  cível.  Administrativo.  Ação 
ordinária de cobrança. Servidor público municipal. Contratação. Retenção 
de verbas remuneratórias. Sentença de parcial procedência. Irresignação 
da edilidade. Descabimento. Presunção de veracidade não elidida pelo 
ente municipal. Inobservância do art. 333, II, do código de processo civil. 
Salários  e  décimos  terceiros  salários.  Férias  acrescidas  do  terço 
constitucional. Direitos assegurados constitucionalmente. Precedente do 
Supremo Tribunal Federal.  Repercussão geral  reconhecida.  Atualização 
monetária das verbas salariais. Juros de mora fixados em 0,5% (meio por 
cento)  ao  mês e  correção  monetária  pelo  INPC.  Declaração parcial  de 
inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 que deu nova redação 
ao  art.  1º-f,  da  Lei  nº  9.494/97.  Dispositivo  pelo  STF.  Liminar  que 
suspende os efeitos desta até o julgamento definitivo da sua modulação. 
Aplicação da atual redação do dispositivo tanto para os juros de mora 
quanto para a atualização da moeda. Custas processuais.  Sucumbência 
recíproca. Rateio. Honorários advocatícios.  Arbitramento em valor fixo. 
Art. 20, §4º, do CPC. Reforma do decisum. Negado seguimento ao apelo. 
Art. 557, caput, do CPC. Provimento do reexame necessário. §1º-a do art. 
557, do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada 
por servidor(a) público(a), opera a inversão do onus probandi, cabendo à 
administração  pública  colacionar  documentos  hábeis  capazes  de 
modificar  ou  extinguir  o  direito  do  autor  em  receber  as  quantias 
pleiteadas  na  exordial.  No  tocante  ao  percebimento  de  salários,  da 
gratificação natalina (13º salário) e das férias acrescidas de 1/3, convém 
mencionar  que  são  direitos  constitucionalmente  assegurados,  sendo 
vedada sua retenção, porquanto não tendo o município demonstrado o 
efetivo pagamento das referidas verbas, o adimplemento é medida que 
se impõe. De acordo com o entendimento sufragado no re nº 570.908/rn, 
que  teve  repercussão  geral  reconhecida,  o  pagamento  das  férias, 
acrescidas  do  terço  constitucional,  não  depende  do  efetivo  gozo, 
tratando-se de direito do servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, 
após o transcurso do período aquisitivo. O STF suspendeu os efeitos da 
declaração parcial de inconstitucionalidade da atual redação art. 1º-f, da 
Lei nº 9.494/97, devendo, por tal motivo, ser mantida sua aplicação para 
os  juros  de  mora  e  correção  monetária.  Ante  o  exposto,  de  forma 
monocrática,  rejeito  as  preliminares  e  a  prejudicial  de  prescrição 
suscitadas  na  defesa  do  apelante  e,  no  mérito,  nego  seguimento  ao 
recurso apelatório, nos termos do art. 557, caput, do CPC, porém, em sede 
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de reexame necessário, dou-lhe provimento, nos termos do §1º-a do art.  
557, do CPC, para reformar em parte a r. Sentença de primeiro grau, no 
sentido de determinar que os juros  moratórios  e  a correção monetária 
incidentes  sobre  as  verbas  salariais  reconhecidas  na  sentença,  sejam 
calculadas  igualmente  com  aplicação  dos  índices  da  caderneta  de 
poupança e,  ainda,  fixar  os honorários  advocatícios  no importe  de R$ 
1.000,00  (um mil  reais),  mantendo-se  inalterados  os  demais  termos  da 
sentença  vergastada.  (TJPB;  Ap-RN 0000403-56.2013.815.0151;  Rel.  Des. 
José Aurélio da Cruz; DJPB 12/09/2014; Pág. 8)

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO. Quando o feito estiver instruído com prova essencial ao seu 
deslinde. Seja para acolher ou rejeitar o pedido exordial. Pode ser julgado 
de forma antecipada, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, sem que 
isso resulte em cerceamento de defesa. Remessa oficial e apelações cíveis. 
Servidor  público.  Cargo  comissionado.  Vínculo  laboral  demonstrado. 
Verbas salariais retidas indevidamente. Ilegalidade. Direitos assegurados 
na  Constituição  Federal.  Ônus  da  prova  que  incumbe  ao  município. 
Pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Manutenção da 
sentença. Aplicação do art. 557 do CPC e Súmula nº 253 do STJ. Negativa 
de seguimento. É obrigação constitucional do poder público remunerar 
os  seus  servidores  pelos  serviços  prestados,  sendo  enriquecimento 
ilícito a sua retenção. Segundo o art. 333, inciso II, do CPC, alegado o 
não pagamento do salário dos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2008, 13º salário proporcional (3/ 12 avos) de 2008 e das férias mais 
um terço (3/12 avos) de 2008, caberia ao município afastar o direito do 
autor com recibos e quaisquer outros documentos referentes à efetiva 
contraprestação  pecuniária,  o  que  não  se  vislumbra  nos  autos. A 
edilidade é a detentora do controle dos documentos públicos, sendo seu 
dever comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas, 
considerando que ao servidor é impossível fazer a prova negativa de tal 
fato. Recursos a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC e 
Súmula nº 253 do STJ. (TJPB; APL 0005622-69.2013.815.0371; Rel. Des. José 
Ferreira Ramos Junior; DJPB 27/08/2014; Pág. 8)

AGRAVO  INTERNO.  REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
PAGAMENTO  INICIADO  APÓS  EDIÇÃO  DE  LEI 
REGULAMENTADORA. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBER 
RETROATIVAMENTE.  IMPOSSIBILIDADE.  PASEP.  AUSÊNCIA  DE 
INSCRIÇÃO.  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  CORRESPONDENTE. 
VALOR  DEVIDO.  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  OBRIGAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO.  NÃO  PAGAMENTO.  ART.  333,  II,  CPC.  NÃO 
COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557, 
CAPUT, E § 1º DO CPC, E SÚMULA Nº 253, DO STJ.  SEGUIMENTO 
NEGADO  À REMESSA OFICIAL E  À APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. Desprovimento 
do  recurso.  “o  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  aos  agentes 
comunitários  de  saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico-administrativo, 
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depende de Lei regulamentadora do ente ao qual pertencer. ”1. Havendo 
norma municipal  regulamentando os cargos e  os  percentuais  devidos, 
necessária  a  manutenção  da  sentença  a  quo  quanto  à  condenação  do 
adicional  de  insalubridade.  “configura-se  enriquecimento  ilícito  a 
retenção  de  salários  por  parte  do  município,  sendo  este  ato  ilegal  e 
violador de direito líquido e certo. A edilidade municipal é a detentora 
do controle  dos documentos públicos,  sendo seu dever comprovar o 
efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que 
ao  servidor  é  impossível  fazer  a  prova  negativa  de  tal  fato”.  (TJPB; 
AgRg 0002875-89.2011.815.0251; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 22/09/2014; Pág. 11)

Portanto, como a Edilidade não demostrou o pagamento das 
férias e dos terços constitucionais, agiu acertadamente o juízo a quo ao condená-lo 
ao adimplemento destas quantias referentes ao período compreendido entre 01 de 
fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012.

Segundo recurso apelatório

Em suas razões recursais,  o autor,  ora apelante,  sustenta a 
necessidade de condenação da edilidade em relação à verba de sucumbência.

Analisando a decisão vergastada e amparado no § 4º do art. 
20 do Código de Processo Civil, vislumbro que nas causas em que for vencida a 
Fazenda Pública os honorários devem ser fixados consoante apreciação eqüitativa 
do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo.

Posto  isso,  condeno  a  edilidade  ao  pagamento  dos 
honorários advocatícios e os arbitro em 15% sobre o valor da condenação. 

Com essas considerações,  rejeito as preliminares, rechaço a 
prejudicial  de  mérito,   e,  no  mérito,  NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
RECURSO  APELATÓRIO  E  À  REMESSA  NECESSÁRIA.  No  que  tange  ao 
segundo  apelo,  DOU-LHE  PROVIMENTO para  condenar  a  edilidade  ao 
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e, com base no art. 20, §§ 3º 
e 4º,  da Lei dos Ritos, os arbitro em 15% sobre o valor da condenação, mantendo 
os demais termos da decisão vergastada. 

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 
de  fevereiro  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do 
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julgamento, além desta relatora, o eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e o 
eminente  Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr.  Dr. Doriel 
Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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