
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000453-14.2015.815.0151.
ORIGEM: 2.ª Vara da Comarca de Conceição. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria de Lourdes Figueiredo de Sousa. 
ADVOGADO: Cícero José da Silva (OAB/PB n.º 5.919). 
APELADO: Município de Conceição.
ADVOGADO: Joaquim Lopes Vieira (OAB/PB n.º 7.539). 

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  ATO DE NOMEAÇÃO ANULADO POR MEIO DE DECRETO
ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  DETERMINANDO  A
REINTEGRAÇÃO  AO  CARGO.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA
REMUNERAÇÃO  E  VANTAGENS  PELO  PERÍODO  AFASTADO.
PRECEDENTES DO STJ  E  DESTE TRIBUNAL.  SENTENÇA REFORMADA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 

1.  "A  jurisprudência  do  STJ  firmou-se  no  sentido  de  que  o  servidor   público
reintegrado  ao  cargo,  em  virtude  da  declaração  judicial  de  nulidade  do  ato  de
demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante
o período de afastamento" (STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJ de 22/05/2013).

2. Apelo conhecido e provido.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Apelação Cível n.º 0000453-14.2015.815.0151, em que figuram como Apelante Ma-
ria de Lourdes Figueiredo de Sousa, e Apelado o Município de Conceição. 

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em co-
nhecer da Apelação, e dar-lhe provimento.

VOTO.

Maria  de  Lourdes  Figueiredo  de  Sousa  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Conceição, f. 79/81, nos
autos  da  Ação  de  Cobrança  por  ela  ajuizada  em face  daquele Município,  que
julgou improcedente o pedido de condenação do Ente Público ao pagamento do
salário correspondente ao período de 2/1/2013 a 12/11/2013, e do décimo terceiro
salário (proporcional), férias e terço constitucional de férias (proporcionais), estas
três últimas verbas referentes ao ano de 2013, ao fundamento de que não restou
comprovado que houve o exercício de suas funções durante o período requestado na
Inicial, deixando de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

Em suas razões, f. 86/90, alegou que o STJ já firmou o entendimento de que
o  servidor  público  reintegrado  no  cargo,  faz  jus ao  recebimento  de  todas  as
vantagens  referentes  ao  período  do  afastamento  como  se  em  efetivo  exercício
estivesse.



Requereu o  provimento do Recurso para que o Apelado seja condenado ao
pagamento do salário correspondente ao período de 2/1/2013 a 12/11/2013, e do
décimo  terceiro  salário  (proporcional),  férias  e  terço  constitucional  de  férias
(proporcionais), referentes a 2013. 

Contrarrazoando,  f.  98/99,  o  Município  pugnou  pela  manutenção  da
Sentença,  alegando  que  a  Apelante  não  exerceu  a  função  durante  o  período
requerido na Inicial, não fazendo  jus, por conseguinte, ao recebimento das verbas
pleiteadas em tal período.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, e a Apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, pelo
que presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O STJ já decidiu que o servidor público reintegrado no cargo em virtude da
declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e
às  vantagens  que  lhe  seriam  pagos  durante  o  período  de  afastamento1,
correspondente  ao  período  entre  a  concretização  do  ato  anulado  e  a  efetiva
reintegração2,  entendimento  também  esposado  pelos  Órgãos  Fracionários  deste
Tribunal de Justiça3. 
1ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REINTEGRAÇÃO.  DIREITO  AO
RESSARCIMENTO  DE  TODAS  AS  VANTAGENS.  ARTS.  28  E  68  DA  LEI  8.112/90.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.  535,  II,  DO CPC.  FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. QUESTÕES JURÍDICAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REQUISITO  DO  PREQUESTIONAMENTO  ATENDIDO.  INCIDÊNCIA,  CONTUDO,  DA
SÚMULA  83/STJ.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  CONSOANTE  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.  A indicação genérica de ofensa ao art.  535, II,  do CPC, que não demonstra em que consistiria a
necessidade  de  enfrentamento,  pelo  Tribunal  de  origem,  quanto  aos  dispositivos  legais  tidos  por
violados, de sorte a demonstrar em que ponto o acórdão embargado permanecera omisso, importa em
deficiência de fundamentação, pelo que o recurso, de fato, esbarra no óbice da Súmula 284/STF.
II. Ademais, compulsando o acórdão impugnado, constata-se que as questões jurídicas relativas aos arts.
28 e 68 da Lei 8.112/90 foram enfrentadas, no aresto impugnado.
III.  Todavia, não obstante prequestionada a matéria, o Recurso Especial, de toda forma, não merece
trânsito, em razão da existência de outro óbice, qual seja, o comando da Súmula 83/STJ, porquanto a
orientação do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte,
segundo o qual é devido, ao servidor reintegrado, o pagamento de todas as vantagens devidas, durante o
período de afastamento, como se em efetivo exercício estivesse, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/90.
Precedentes do STJ.
IV. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor  público reintegrado ao cargo, em
virtude  da  declaração  judicial  de  nulidade  do  ato  de  demissão,  tem  direito  aos  vencimentos  e  às
vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento" (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).
V. Agravo Regimental improvido (STJ, 2.ª Turma, AgRg no AREsp 261.959/SE, Rel. Minª. Assusete
Magalhães, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

2 “A anulação de ato administrativo de desligamento de servidor opera efeitos ex tunc, sendo cabível
indenização  referente  aos  vencimentos  devidos,  relativamente  ao  período  compreendido  entre  a
concretização do ato anulado e a efetiva reintegração (STJ, 2.ª Turma, REsp 1376750/AL, Rel. Minª.
Eliana Calmon, julgado em 24/9/2013, publicado em 1/10/2013).  

3 APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA.  CONCURSO  PÚBLICO
MUNICIPAL.  CANDIDATO  APROVADO.  NOMEAÇÃO  E  POSSE.  SUSPENSÃO  DAS



No caso, a Apelante, após obter aprovação no Concurso Público realizado
pelo Município de Conceição, foi nomeada e empossada no cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, em 20/12/2012, consoante se extrai dos documentos de f. 11/12. 

Infere-se  dos  autos,  que  no  dia  2/1/2013,  foi  afastada  do  cargo,  em
decorrência do Decreto Municipal n.º 002/2013, que anulou todas as nomeações
decorrentes do Certame, f. 13/15, e foi  reintegrada ao cargo, em 12/11/2013, em
cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança por ela impetrado, f.
16. 

A Apelante, portanto, faz  jus ao recebimento  do salário correspondente ao
período  de  2/1/2013  a  12/11/2013,  e  do  décimo  terceiro  salário,  férias  e  terço
constitucional  de férias,  estes últimos,  proporcionais,  todos referentes ao ano de
2013,  período  em  que  ficou  afastada  do  serviço  público  por  ato  da  própria
Administração,  ressalte-se,  anulado  posteriormente  por  força  de  determinação
judicial.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando
a Sentença, julgar procedente o pedido e condenar o Município ao pagamento
do salário correspondente ao período de 2/1/2013 a 12/11/2013, das férias e
terço  constitucional  de  férias,  proporcionais,  e  do  décimo  terceiro  salário,
também proporcional, referentes ao ano de 2013, acrescidos de juros de mora
de  1%,  a  partir  da  citação,  atualizado  monetariamente  desde  o
inadimplemento, pelo índice da caderneta de poupança até 25 de março de

ATIVIDADES  POR  MEIO  DE  DETERMINAÇÃO  DO  NOVO  GESTOR.  AUSÊNCIA  DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA  AMPLA  DEFESA.  AFRONTA  AO  ART.  5º,  LIV,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
POSTERIOR  CONVOCAÇÃO  AO  CARGO.  PERCEBIMENTO  DAS  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  RELATIVAS  AO  PERÍODO  DE  AFASTAMENTO.  DIREITO  DO
SERVIDOR.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  ADICIONAL  NOTURNO.  DIREITO  INEXISTENTE.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

- O afastamento do servidor público efetivo não dispensa o devido processo legal, sento tal exigência de
gênese constitucional, conforme preleciona o art. 5º, LIV, da Lex Mater. - Segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus
desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída." (STJ -
AgRg  no  AREsp  165.575/RJ,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em
21/11/2013, DJe 29/11/2013). - A disposição constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil,
supõe  ao  julgador,  de  forma  isolada,  dar  provimento  ao  recurso,  conferindo  à  parte  prestação
jurisdicional equivalente  à que seria concedida caso a demanda fosse julgada pelo órgão colegiado,
mormente  pelos  precedentes  desta  Câmara  no  mesmo  sentido  (TJPB,  4.ª  Câmara  Cível,  AC
00010354820148150151, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, julgado em 27/1/2016). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE
CONCEIÇÃO.  CANDIDATA  APROVADA.  NOMEAÇÃO  E  POSSE.  IMPEDIMENTO   DO
EXERCÍCIO.  SUSPENSÃO   EFETUADA   POR  NOVO  GESTOR  MUNICIPAL.  POSTERIOR
CONVOCAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS
DURANTE O AFASTAMENTO  IRREGULAR. PROVIMENTO DO APELO. 
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “é devido, ao servidor
reintegrado, o pagamento de todas as  vantagens devidas, durante o período de afastamento, como se em
efetivo exercício estivesse” (AgRg no AREsp 261.959/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).
- Uma vez reconhecido o direito da parte autora à reintegração, é devido o pagamento retroativo de
todos os valores não pagos correspondentes ao período que esteve afastada irregularmente (TJ/PB, AC
001048-47.2014.815.0151, 2.ª Câmara Cível, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, julgado em
31/5/2015).



2015, data da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a partir de quando será aplicado o IPCA-E,  e,
invertendo o  ônus  sucumbencial,  condenar o  Promovido  ao pagamento dos
honorários  advocatícios  sucumbenciais  que  arbitro  no  percentual  de  10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3.º, inc. I, do Código de
Processo Civil. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


