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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS  NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001708-72.2015.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Araruna 
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Tacima (Campo de Santana)
ADVOGADOS: Elyene de Carvalho Costa e Paulo Wanderley Câmara
APELADA: Maria das Graças Bezerra Soares
ADVOGADO: Joseilson Luís Alves 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICPAL.  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO
PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO.  VÍNCULO  LABORAL  DEMONSTRADO.
VENCIMENTOS  RETIDOS,  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  FÉRIAS  COM  SEU
RESPECTIVO  TERÇO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO. DIREITOS ASSEGURADOS NA CARTA DA REPÚBLICA.  ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO.  PAGAMENTO DEVIDO,  SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIFERENÇA DE SALÁRIO MÍNIMO. ALTERAÇÃO DO
PERÍODO.  OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REINTEGRAÇÃO AO
CARGO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 

1. Consoante o art. 333, inciso II, do CPC, caberia ao município afastar o direito da
autora com  recibos e quaisquer outros documentos referentes à efetiva
contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

2. A municipalidade 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.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  reexame  necessário  e  à
apelação cível.

Trata-se de apelação cível contra sentença (f. 159/164) do Juízo de Direito da 1ª Vara
da Comarca de Araruna, que, nos autos da ação de cobrança c/c reintegração ao cargo, ajuizada
por MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA SOARES, julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial.
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Eis a parte dispositiva do decisum apelado:

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a pretensão deduzida na exordial, para,
em consequência, condenar o município demandado a pagar a autora os vencimentos
relativos  aos  meses  de  novembro  e  dezembro  de  2003,  13 o salário  de  2003,  bem
como indenização em pecúnia das férias relativas aos anos de 1999 a 2003, no valor
correspondente  ao  salário  de  dezembro  do  respectivo  ano de  diferença  do  salário-
mínimo relativa ao período de setembro de 1999 a dezembro de 2000,  eis  que não
atingidas pela prescrição quinquenal  (art.  1 o do Decreto nº 20.910,  de 06.01.1932),
bem como reintegrá-la ao cargo do qual foi exonerada, com o pagamento de todos os
vencimentos e vantagens do período em que permaneceu afastada indevidamente do
serviço público tudo corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data em que os
valores  deveriam ter  sido  pagos,  além de  juros  legais  de  0,5% ao  mês,  devidos  a
partir  da  citação.  Condeno,  ainda,  o  município  demandado  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  arbitrados  em 10%  sobre  o  valor  da  condenação.  (sic,  f.
163/164).

A promovente foi aprovada em concurso público, em 1997, e nomeada para o cargo
de Gari, sendo dispensada em março de 2004, sem o devido processo administrativo, alegando
perseguição  política. Requereu, além da reintegração  ao  cargo:  (a) pagamento  dos  salários
retidos de novembro e dezembro/2003; (b) décimo terceiro salário de 2003; (c) férias acrescidas
do terço de 1998 a 2003; (d) diferença de salário mínimo de agosto/1999 a dezembro/2000; (e)
diferença do salário-família.

O município demandado não apresentou contestação (f. 23).

Inicialmente, o processo foi distribuído à Justiça do Trabalho (f.  27) e, após
julgamento de conflito de competência, o Colendo STJ reconheceu a competência desta
Justiça Estadual (f. 77/78).

A primeira  sentença lançada nestes  autos  (f.  88/91)  foi  anulada,  em grau de
apelação, por tratar-se de decisão citra petita (acórdão de f. 138/141).

Sobreveio, então, nova sentença, ora recorrida. 

Nas  razões  apelatórias  o  Município  de  Campo  de  Santana, aduzindo  a
necessidade  de  reforma da  sentença, sustenta  o  seguinte:  ausência  de  provas  quanto  à
efetiva  nomeação  da  apelada,  por  ser  prestadora  de  serviços;  ante  a  inexistência  de
qualquer  requerimento  administrativo  referente  às  férias,  não  poderia  a  Administração
concedê-la;  inexiste  nos  autos qualquer  comprovação de serviços prestados no período
de  novembro  e  dezembro  de  2003;  incidência  de  juros  e  de  correção  monetária  nos
termos  do art.  1º-F da  Lei  n.  9.494/97,  com redação dada  pela  Lei  n.  11.960/2009  (f.
167/176). 

Contrarrazões (f. 183/187).

Parecer Ministerial sem manifestação meritória (f. 196). 

É o relatório. 
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VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                          Relator

Nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil (2015), a sentença
proferida contra o ente público está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, a Corte
Especial  do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “sentença ilíquida
proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao
duplo grau de jurisdição”.1

Portanto, recebo os autos também como reexame necessário.

No tocante  às  verbas  reclamadas,  deve  ser  respeitada  a  prescrição  quinquenal.
Logo, o direito às verbas retidas se limita aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação
(15/03/2006 - f. 03). Assim, a demandante tem direito às verbas  a partir de 15 de março de
2001.

Compulsando o processo, observo que restaram demonstrados o vínculo laboral entre
as partes e a aprovação em concurso público (f. 104/108 e 148), de modo que a autora faz jus ao
recebimento  do  que  não foi  pago na  forma  devida.  Quanto  ao  demandado,  este  não  juntou
qualquer  documento  que  comprovasse  o  adimplemento  das  verbas  pleiteadas,  não  se
desincumbindo do onus probandi, consoante o art. 373, inciso II, do novo CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça em situação idêntica à da
presente demanda, ajuizada igualmente em face do Município de Tacima/PB (atual Campo de
Santana):

APELAÇÃO  CÍVEL  -  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA -  SERVIDOR  MUNICIPAL  -
VERBA REMUNERATÓRIA NÃO  ADIMPLIDA -  INEXISTÊNCIA DE  PROVA DA
EDILIDADE  CAPAZ  DE  IMPEDIR,  ALTERAR  OU  EXTINGUIR  O  DIREITO
PLEITEADO -  ÔNUS PROBATÓRIO DA MUNICIPALIDADE -  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU -  DESPROVIMENTO. -  Tratando-se  de  ação  de
cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a
inversão  do  ônus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não  trabalharam  no
período  reclamado,  pois  os  autores,  normalmente,  não  têm  meios  materiais  para
demonstrar  a  inadimplência  do  empregador,  que,  por  sua  vez,  dispõe  de  todos  os
recursos  para  fazer  prova  do  contrário. Precedentes.1  VISTOS,  RELATADOS  E
DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados.2

Ora, não se poderia exigir que a parte autora apresentasse prova do não pagamento
pelo município, pois é incumbência deste provar que remunerou seus servidores ou que existe
causa que impeça o recebimento das verbas pleiteadas, por ser dotado dos meios necessários para
a instrução probatória.

SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO:

Nesse contexto, ressalto ser direito constitucional de todo trabalhador o recebimento
de salário  e  do  décimo  terceiro  pelo  trabalho  executado,  principalmente  diante  da  natureza
alimentar que representam, constituindo crime sua retenção dolosa.

1 EREsp 1038737/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 09/06/2011, DJe 24/06/2011.

2 TJPB, ACÓRDÃO/DECISÃO N. 00012678320078150061, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES, j. em 19-11-2015. 
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FÉRIAS:

No que tange às férias acrescidas do terço constitucional, alega o apelante que só
poderiam ser  concedidas  após  a  comprovação  do  requerimento  pela  apelada.  Porém há  de
ressaltar-se que as férias representam direito irrenunciável, assegurado na Carta Magna (art. 7º,
XVII), sendo um direito de todos os trabalhadores. 

Em casos semelhantes esta Corte de Justiça assim já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  COBRANÇA.  QUINQUÊNIO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  REEXAME
NECESSÁRIO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  PREVISÃO  EM  LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL.  AUSÊNCIA DE  PROVAS  QUANTO  AO  PAGAMENTO.
HORASEXTRAS  INADIMPLIDAS.  PAGAMENTO  DEVIDO.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO  DE  ADICIONAL  DE  FÉRIAS,  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC C/C SÚMULA Nº 253 DO
STJ. - Confirma-se o direito do servidor à percepção dos quinquênios e valores retroativos,
porquanto há expressa previsão na Lei  Orgânica do Município de Guarabira,  inexistindo
comprovação  do  pagamento  por  parte  da  Administração  Municipal.  -  As  horas  extras
constituem direito garantido pela Constituição Federal a todo servidor público (art. 39, § 3º,
c/c art. 7º XVI, da CF/88). - É de se garantir o direito aos servidores públicos municipais
de receber o terço de férias, ainda que não as tenham requerido administrativamente
ou  gozado  à  época  devida.  -  Sentença  em  consonância  com  o  entendimento
jurisprudencial dominante nesta Corte de Justiça. Negativa de seguimento, com espeque
no art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253 do STJ.3 

Dessa forma, foi correta a sentença que condenou o Município de Campo de Santana
(apelante) ao pagamento dos salários retidos (novembro e dezembro/2003),  do décimo terceiro
salário de 2003, bem como das férias acrescidas do terço, entretanto, restritos ao período de 2001
a 2003.

No  que  concerne  ao  recebimento  da  suposta  diferença  de  salário  mínimo
(agosto/1999 a dezembro/2000), verifico que, embora a autora faça jus à diferença salarial,  o
período questionado encontra-se prescrito.

REINTEGRAÇÃO AO CARGO:

Quanto à pretensão de  reintegração ao cargo, observa-se que a autora comprovou
sua convocação para a assunção das funções em decorrência de concurso público (f. 10), razão
pela  qual  tal  pedido  é  medida  que  se  impõe,  porquanto  gozava  de  estabilidade  no  serviço
público, não podendo ter sido demitida sem que houvesse uma sentença judicial transitada em
julgado ou um processo administrativo com a garantia da ampla defesa.

Ressalte-se que, além de não ter sido precedida de regular processo administrativo, a
demissão da autora não foi refutada pelo município demandado.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pela Corte Suprema, in verbis: 

É necessário  processo  administrativo,  com ampla  defesa,  para  demissão  de  funcionário
admitido por concurso. (Súmula n. 20/STF).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

3 TJPB, ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00049889520128150181, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, j. em 03-03-2016. 
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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  C/C  REINTEGRAÇÃO  C/C  COBRANÇA.  EXONERAÇÃO  DE
SERVIDORA EFETIVA. ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO EM PERÍODO VEDADO PELA
LEGISLAÇÃO  ELEITORAL.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  AFRONTA AO  CONTRADITÓRIO  E  À  AMPLA DEFESA.
CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO VEDADO. POSSIBILIDADE DE
NOMEAÇÃO EM QUALQUER PERÍODO DO ANO.  DIREITO À REINTEGRAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  STJ.
DESPROVIMENTO.  O  exercício  da  autotutela  pela  Administração  Pública  não  é
absoluto,  posto  que,  em  nenhuma  hipótese,  poderá  desrespeitar  o  direito  do
administrado, sendo imperioso que possibilite o conhecimento e a impugnação do ato
pelos prejudicados, por meio de procedimento próprio, no qual sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, conforme garantia constitucional do duo process of law.
Quando a homologação do concurso público ocorre até três meses antes das eleições, as
nomeações podem ocorrer em qualquer período do ano.4 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS:

Por fim, os juros de mora e a correção monetária, conforme entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, são consectários legais da condenação principal e ostentam
natureza de ordem pública. 

O STJ entendeu que não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a
aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária,
de ofício, de modo a adequá-los à sua jurisprudência.

Destaco julgado do STJ sobre a matéria:

[...] VI. Tratando-se, in casu, de condenação imposta à Fazenda Pública, para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte
forma:  percentual  de  1% (um por  cento)  ao  mês,  nos  termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei
2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-
35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida
Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de
30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º- F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com
base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009). [...].5

Assim, devem incidir  juros de mora no percentual  de 0,5% ao mês,  a partir  da
Medida Provisória n. 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009. A partir de
então,  os  juros  serão  calculados  com base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidindo correção monetária, em face da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F
da  Lei  n.  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a  partir  da  publicação  da  referida  lei
(30/06/2009). Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

4 TJPB,  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  n.  00010045320138150251,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 08-03-2016.

5 STJ, AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014.
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Extrai-se dos autos que a autora/apelada não obteve tudo quanto formulou na petição
inicial. Portanto, houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do Código de Processo
Civil, cuja redação dispõe que “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

Sobre o tema diz a doutrina que “há sucumbência recíproca quando uma das partes
não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar”6. 

Assim,  sendo  reconhecida  a  sucumbência  recíproca,  cada  parte  deve  arcar  com
metade das custas processuais e com os honorários de seu próprio advogado (art. 21 do CPC),
como bem já decidiu o STJ, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TELECOM.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  NÃO  CONFIGURADAS.
PREQUESTIONAMENTO  DAS  NORMAS  LEGAIS.  PROPÓSITO  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  DIVIDENDOS.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  COISA  JULGADA.  INEXISTÊNCIA.  MULTA  DO  ART.  475-J  DO  CPC.
AFASTADA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO. BALANCETE DO MÊS
DA INTEGRALIZAÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA DO  STJ.  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  […]  4.  Tendo  a
sucumbência de ambas as partes sido expressiva, cada parte deve arcar com metade
das custas processuais e com os honorários de seu próprio advogado (CPC, art. 21). 5.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.7

Portanto,  deve  a  sentença  ser  alterada  apenas  quanto  ao  aspecto  dos  ônus
sucumbenciais.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  REEXAME
NECESSÁRIO E À APELAÇÃO CÍVEL ,  a  fim de  reformar  a  sentença,  para  julgar
improcedente  o  pedido  de  pagamento  da  diferença  de  salário  mínimo  (agosto/1999  a
dezembro/2000), alterar o período referente ao pagamento das férias acrescidos do terço
constitucional  (a  partir  de 2001),  bem como  para determinar  a  adequação dos juros de
mora e da correção monetária aos termos acima elencados e determinar a compensação
das verbas honorárias, ressalvada a aplicação do art. 12 da Lei n. 1.060/50,  mantidos os
demais termos da decisão recorrida.

É como voto. 

Proceda-se  à  retificação da autuação do feito,  para que passe  a  constar
como REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

6 Nery Júnior, Nelson, Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5ª ed, São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, fls: 419.

7 EDcl no Ag 1268387/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 28/10/2011.
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA DE  FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator
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