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PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  VINCULO  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. 

- “(...)
II - Esta Corte orienta-se no sentido de que "a competência para
processar  e  julgar  os  litígios  instaurados  entre  os  agentes
públicos  e  os entes  estatais  a que servem depende da natureza
jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o
exame das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal
ou  estadual,  aquelas  sujeitas  a  regime  estatutário  ou  jurídico-
administrativo" (CC 129.447/RN, 1ª S., Rel. Min. Sérgio Kukina,
DJe de 30.09.2015).
III  -  Na espécie,  o  Município  de Barra do Corda editou  a Lei
Municipal  n.  04/1990,  tratando  do  regime  jurídico  de  seus
servidores, prevendo que tais agentes públicos se submeteriam ao
regime estatutário.
IV - Em se tratando de contratação temporária, amparada no art.
37, IX, da Constituição da República, efetuada antes da vigência
da Lei  n.  11.350/06,  a superveniência  desse diploma legal  não
transmudou  o  regime  jurídico-administrativo  em  celetista,
permanecendo,  de  tal  sorte,  as  ações  referentes  a  tal  período
sujeitas à competência da Justiça Comum.
V  -  O  Agravante  não  apresenta,  no  regimental,  argumentos
suficientes para desconstituir a decisão agravada.
VI - Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no CC 142.296/MA,
Rel.  Ministra  REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/11/2016, DJe 16/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO  DE  RENDA  E  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
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PLEITO  ESPECÍFICO  NA  PEÇA  CONTESTATÓRIA.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  VERBAS  SALARIAIS.  NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA FAZENDA
PÚBLICA.  ART.  373,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  -  “(...).  Mostra-se descabida, em âmbito recursal, a análise de
teses não suscitadas em primeiro grau de jurisdição pela apelante,
por se tratar de inovação recursal. Com essas considerações, nego
seguimento ao recurso por ser manifestamente inadmissível, nos
termos do art. 557, caput, do código de processo civil.” (TJPB; APL
0029155-17.2013.815.2001; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB
19/05/2015; Pág. 11).

-  Levando-se em conta que a alegação de pagamento  de verbas
trabalhistas  representa  fato  extintivo  de  direito,  compete  ao
empregador  produzir  provas  capazes  de  elidir  a  presunção  de
veracidade  existente  em  favor  dos  servidores,  que  buscam  o
recebimento das parcelas salariais  não pagas. Inteligência do art.
373, II do Código de Processo Civil/2015.

- Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua
adimplência,  é  de  se  considerar  devido  o  pagamento  da  verba
salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de  Piancó em  face  da
sentença de fls.41/44v, que julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando a edilidade, ora
recorrente, ao pagamento do salário retido correspondente ao período de dezembro 2012, com juros
pela regra da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, desde a citação e
correção  monetária  calculada  com base  no  IPCA,  a  partir  do  ajuizamento  da  ação,  além  dos
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,  o  ente  público  apelou  (fls.  46/54),  alegando,  preliminarmente,  a
incompetência da justiça comum estadual, apontando a jurisdição especial trabalhista como correta
para apreciar a matéria.

No  mérito,  aduz  que  as  verbas  cobradas  pela  recorrida  já  foram  devidamente
adimplidas. 

Subsidiariamente,  pugna  pela  dedução  do  imposto  de  renda  e  da  contribuição
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previdenciária sobre os valores devidos, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas (fls. 59/60v)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 71/74).

É o relatório.

VOTO

Da Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual:

Preambularmente, cumpre analisar a alegação de incompetência da justiça comum
estadual em face da trabalhista. 

Pois bem. Verifica-se que a ação em comento discute direitos relativos ao regime
estatuário ou jurídico-administrativo, razão pela qual a competência para processar e julgar se firma
em favor desta justiça comum estadual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO
NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE 1973.  APLICABILIDADE.  AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE.  VERBAS  TRABALHISTAS.  LEI  MUNICIPAL QUE
ESTABELECE REGIME ESTATUTÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de que "a competência para
processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos
e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do
vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame das
relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal ou estadual,
aquelas sujeitas  a regime estatutário ou jurídico-administrativo"
(CC  129.447/RN,  1ª  S.,  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina,  DJe  de
30.09.2015).
III  -  Na espécie,  o  Município  de  Barra  do Corda editou  a  Lei
Municipal  n.  04/1990,  tratando  do  regime  jurídico  de  seus
servidores, prevendo que tais agentes públicos se submeteriam ao
regime estatutário.
IV - Em se tratando de contratação temporária, amparada no art.
37, IX, da Constituição da República, efetuada antes da vigência
da  Lei  n.  11.350/06,  a  superveniência  desse  diploma legal  não
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transmudou  o  regime  jurídico-administrativo  em  celetista,
permanecendo,  de  tal  sorte,  as  ações  referentes  a  tal  período
sujeitas à competência da Justiça Comum.
V  -  O  Agravante  não  apresenta,  no  regimental,  argumentos
suficientes para desconstituir a decisão agravada.
VI - Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no CC 142.296/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 16/11/2016)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência. 

Rebela-se o Município em face da decisão de primeiro grau que reconheceu o direito
da autora em receber o pagamento da verba salarial referente ao mês de dezembro do ano de 2012.

No que concerne aos descontos previdenciários e fiscais, verifico que o pleito re-
cursal trata de inovação, uma vez verificada a sua ausência na peça contestatória.

Nesse sentido, como é cediço, toda questão a ser discutida na lide deve ser suscitada
na inicial ou na contestação, não podendo ser conhecida a matéria arguida apenas em sede de apela-
ção, porquanto não faz parte do pedido formulado.

Acerca do tema, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.
TURBAÇÃO. TESTAMENTO HOMOLOGADO E REGISTRA-  DO.
FAVORECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE  PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  CARÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  NOVA  CAUSA  DE  PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO.  AFRONTA  AO  ART.  515  DO
CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  O  interesse  recursal  deve  ser
demonstrado  pela  utilidade  da  irresignação  para  alcançar  a
providência  desejada,  bem  como  a  necessidade  do  recurso  para
conquistá-la.  Mostra-se  descabida,  em âmbito recursal,  a  análise  de
teses não suscitadas em primeiro grau de jurisdição pela apelante, por
se  tratar  de  inovação  recursal.  Com  essas  considerações,  nego
seguimento  ao  recurso  por  ser  manifestamente  inadmissível,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  código  de  processo  civil.” (TJPB;  APL
0029155-17.2013.815.2001;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
19/05/2015; Pág. 11)

Dito  isto,  a  análise  em  grau  recursal,  do  referido  pleito,  implica  supressão  de
instância, o que é inadmissível.

Diante do exposto, não conheço o pedido de desconto do imposto de renda e da
contribuição previdenciária sobre a remuneração pleiteada.

MÉRITO

Por conseguinte,  alega o ente  público,  tão somente,  que efetuou o pagamento do
salário do mês de dezembro de 2012.
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Com  relação  às  verbas  declinadas  na  exordial,  demonstrando  a  demandante  seu
vínculo com o Município (fls.19), faz jus a receber pelo trabalho realizado, salientando-se que são
parcelas  de  natureza  alimentar,  pois  a  remuneração  dos  funcionários  públicos  destina-se  a
assegurar-lhes a satisfação de suas necessidades vitais básicas, de modo que nenhuma dificuldade
orçamentária justifica o inadimplemento de tais prestações. 

Assim,  caberia  à  Fazenda  Municipal,  como  detentora  dos  documentos  públicos,
demonstrar  o  adimplemento  do  salário  retido.  Todavia,  o  promovido  não  evidenciou  fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, segundo expõe o art. 373, II, do Código
de Processo Civil. 

Compulsando o caderno processual, verifico que o ente municipal não comprovou a
quitação  das  referidas  parcelas.  Ora,  levando-se  em conta  se  tratar  de  parte  autossuficiente  da
relação  jurídica,  portadora  dos  documentos  capazes  de  esclarecer  o  pagamento,  não cumpriu  o
promovido com o seu ônus probante. 

Sobre o tema, há precedente jurisprudencial no nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VERBAS
SALARIAIS  PRELIMINAR  DE  INCOMPETENCIA  DA  JUSTIÇA
COMUM  -COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO  ESTATUTÁRIO  COM  A
EDILIDADE  -  REJEIÇÃO  -  MÉRITO  -  A  PREFEITURA  NÃO
COMPROVOU  O PAGAMENTO  DOS SALÁRIOS  EM QUESTÃO
-INCUMBE  AO  MUNICÍPIO  O  ÔNUS  DA  PROVA  DO
PAGAMENTO DOS REFERIDOS SALÁRIOS -INTELIGÊNCIA DO
ART.  333,  INC.  II  -POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  DE
ANUÊNIOS,  -  PREVISÃO  LEGAL  DE  INCORPORAÇÃO  DE
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PAGO -NA BASE DE UM
POR  CENTO  ANUENIO  LEI  ORGÂNICA  DO  MUNICÍPIO  DE
CACIMBA DE DENTRO. DESPROVIMENTO DO APELO. - Conforme
podemos verificar do documento acostado à fl. 13, a apelada é servidora
do  Município  de  Cacimba  de  Dentro,com vínculo  estatutário,  sendo,
portanto,  a  Justiça  Comum  competente  para  processar  e  julgar  a
presente lide. 1 - Mister ponderar que incumbe ao Município Apelante,
no presente caso, o ônus da prova do pagamento da remuneração do
promoveste  referente  a  tais  meses,  porquanto  o  sistema  probatório
adotado por nosso ordenamento jurídico determina, conforme o artigo
333, inciso II do CPC, que incumbe ao réu produzir a prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. . -A Lei Orgânica do Município de Cacimba de Dentro, cuja cópia
fora colacionada aos autos pela apelada, prevê, em seu art. 80, inciso
IX, que os Servidores Públicos terão direito a adicional por tempo de
serviço, incorporado para todos os efeitos, nos . . vencimento, pago na
base de um por  cento  anuênio de efetivo exercício .  fl.  20.”  (TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  08320040013902001  -  Órgão  (2ª  Câmara  Cível)  -
Relator  DESEMBARGADOR  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE - j. em 15/12/2009). (Grifo nosso)                               
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“AÇÃO DE COBRANÇA -  Servidor  Público  Municipal  -  Férias  não
gozadas e retenção de salários, 13° e terço constitucional -Procedência
parcial  do  pedido  -  Expurgos  das  verbas  prescritas  -  Ausência  de
remessa oficial em face do valor da condenação - Insurreição municipal
voluntária - Súplica pela total reforma do julgado - Ausência de prova
dos serviços prestados -Condição de servidora e retenção de verbas não
derruída  pela  Edilidade  -  Gozo  das  férias  não  demonstrado  -
Irrelevância  -  Promovente  aposentada  -  Direito  à  indenização  dos
períodos -Desprovimento.  - É direito líquido e certo de todo servidor
público,  ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do
cargo  desempenhado,  nos  termos  do  artigo  7°,  X,  da  Carta  Magna,
considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção
injustificada.  - Em  processos  envolvendo  questão  de  retenção  de
salários, cabe ao Município comprovar que fez o pagamento, pois, ao
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida.  - O servidor
aposentado,  ainda  que  voluntariamente,  tem  direito  a  receber  em
pecúnia as  férias  não gozadas quando na ativa.”  (TJPB -  Acórdão  do
processo  nº  03820070018387001  -  Órgão  (1ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DR.
CARLOS  MARTINS  BELTRAO  FILHO  JUIZ  CONVOCADO  -  j.  Em
11/03/2010). (Grifou-se)

Portanto, a promovente terá direito à percepção ao saldo salarial  de dezembro de
2012, conforme determinou o decisum combatido.

Por fim diante do grau de complexidade do caso, acertada a imputação realizada pelo
juízo de 1º grau, no sentido de condenar a fazenda municipal no percentual de 15% sobre o valor da
condenação.

Ante o exposto,  CONHEÇO, EM PARTE, O RECURSO,  para nesta, rejeitar a
Preliminar  de  Incompetência  da  Justiça  Comum  e,  no  mérito, DESPROVÊ-LO,  mantendo
inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados
no primeiro grau para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho Costa
Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.
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Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J12/R02
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