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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001472-15.2013.815.0381.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Itabaiana.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Salgado de São Felix.
ADVOGADOS: Danyel de Sousa Oliveira (OAB/PB 12.493).
APELADA: Maria de Fátima Silva Patrício.
PROCURADOR: Cláudio Marques Piccoli (OAB/PB 11.681).

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DOS  SALÁRIOS  RETIDOS  DE  JULHO  A
DEZEMBRO DE 2008, DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2008 E DOS
TERÇOS  CONSTITUCIONAIS  DE  FÉRIAS  DE  2007/2008  A  2012/2013.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DA  REMUNERAÇÃO  E  DA
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DE  OFÍCIO  SEM
CARACTERIZAR  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  NON  REFORMATIO  IN
PEJUS. FALTA DE  ANÁLISE  DE  FRAÇÃO  DO  PEDIDO  REFERENTE  AO
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA.
EXAME  DO  MÉRITO  NA  INSTÂNCIA  RECURSAL.  CAUSA  MADURA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013,  §3º,  III,  DO CPC/2015.  PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO. PARCELAS  DE  TRATO  SUCESSIVO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA Nº 85, DO STJ. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE
JULHO DE 2008 E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 2007/2008.
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  VÍNCULO  FUNCIONAL  DEMONSTRADO.
PAGAMENTO  DAS  VERBAS  SALARIAIS  REQUESTADAS.  ÔNUS
PROBATÓRIO  DA  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO  DA REMUNERAÇÃO  DE  NOVEMBRO  DE  2008  E  DO
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  DO  MESMO  PERÍODO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS DA QUITAÇÃO DAS DEMAIS RUBRICAS. ALEGAÇÃO DE CULPA
DO GESTOR ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO  OMITIDO  NA  SENTENÇA  E PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

1. A incongruência entre o pedido e a Sentença insere-se no conceito de matéria de
ordem pública passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de
jurisdição sem caracterizar violação ao princípio da non reformatio in pejus.

2. Considera-se  citra petita a sentença que deixou de apreciar a integralidade do
pedido constante da Petição Inicial.

3.  Se o processo estiver  em condições de imediato julgamento,  o Tribunal  deve
decidir  desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de fração do
pleito autoral. 

4. “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” (Súmula nº 85, STJ).

5.  É  ônus  da  Fazenda  Pública  provar  o  pagamento  das  verbas  requeridas



judicialmente pelo servidor público efetivo que logrou demonstrar o seu vínculo
jurídico com a Administração.

6. “A responsabilidade do Município é una e indivisível, não se fracionando por
administrações. Diante disso, deve a edilidade responder pelos atos de seu atual e
dos  antigos  gestores.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017677620118150331,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 14-03-2017) 

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0001472-15.2013.815.0381,  em que  figuram como  Apelante  o
Município de Salgado de São Felix e como Apelada Maria de Fátima Silva Patrício.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em julgar parcialmente procedente a fração do
pedido omitida na Sentença, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015, e em
conhecer  da  Apelação,  acolhendo  parcialmente  a  prejudicial  de  prescrição  e,  no
mérito, dando-lhe parcial provimento.

VOTO.

O  Município de Salgado de São Félix interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada em seu desfavor por  Maria de Fátima Silva Patrício,  f.  61/67, que julgou
procedente o pedido, condenando-o a pagá-la as remunerações dos meses de julho a
dezembro de 2008 e o décimo terceiro salário do mesmo período, acrescidos de juros de
mora pelo índice da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA, a contar
do inadimplemento, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Em suas Razões, f.  71/80, arguiu a prejudicial de prescrição da pretensão de
requerer o pagamento de verbas salariais anteriores a julho de 2008.

No mérito,  alegou que restou  demonstrado o  pagamento  da  remuneração  da
Agravada do mês de novembro de 2008 e que, em razão da desorganização da gestão
anterior, não lhe deveria ser imputado o ônus de provar o pagamento das demais verbas
pleiteadas.

Aduziu ainda que a Apelada não comprovou a prestação do serviço, requerendo,
ao  final,  o  provimento  do  Apelo  para  que  seja  reconhecida  a  prescrição  pretensão
relativa  às  rubricas  anteriores  a  julho  de  2008  e,  no  mérito,  para  que  seja  julgado
improcedente o pedido.

Intimada,  a  Apelada  apresentou  Contrarrazões,  f.  85/95,  pugnando  pela
manutenção do  Decisum  ao argumento de que, demonstrado o seu vínculo funcional,
caberia ao Recorrente provar o adimplemento das verbas requestadas.

Com fulcro no art. 933, do CPC/15, determinei a intimação das partes para se
manifestarem sobre o suposto julgamento citra petita, f. 100, havendo resposta apenas
da Apelada, f. 106, pugnando pelo reconhecimento da referida irregularidade processual.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.



Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A análise de eventual incongruência entre o pedido e a Sentença, ensejadora do
julgamento ultra, extra e citra petita, constitui matéria de ordem pública1, podendo ser
analisada de ofício sem caracterizar violação ao princípio da non reformatio in pejus2.

A Autora,  ora  Apelada,  ocupante  do  cargo  de  Professora  do  Município  de
Salgado de São Félix desde fevereiro 2001, f. 14, ajuizou a presente Ação de Cobrança
objetivando receber a remuneração de julho a dezembro de 2008, o décimo terceiro
salário de 2008 e o terço constitucional de férias de 2007/2008 a 2012/2013.

O Juízo, ao proferir Sentença, condenou a Municipalidade ré ao pagamento dos
salários retidos e do décimo terceiro salário pleiteado, deixando de examinar a fração do
pedido relativa ao terço constitucional de férias, não atingindo, dessa forma, a totalidade
da prestação jurisdicional requestada, o que configura julgamento citra petita3.

Considerando que os argumentos trazidos pelas partes e as provas colacionadas

1 PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO
ENFRENTAMENTO  DAS  QUESTÕES  RECURSAIS.  JULGAMENTO  EXTRA PETITA PELA
SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA
APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º  DO ART.  515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE
MÉRITO.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA  83/STJ.  REDUÇÃO  DE  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO
CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
INVOCADOS.  SÚMULA  211/STJ.  DECISÃO  QUE  SE  FIRMA  EM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE.  PRESERVAÇÃO  POR  OCASIÃO  DO  JULGAMENTO  DO  AGRAVO
REGIMENTAL. […]. 4. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do CPC, deve o decisório
guardar congruência com o pedido consignado na petição inicial, sob pena de ocorrer julgamento
extra petita" (AgRg no REsp 1.463.385/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 6/10/2015, DJe 22/10/2015.). […]. 7. Não se verifica a apontada afronta aos arts. 505, 512
e 515, caput, do CPC pelo fato da parte recorrida não ter requerido, nas razões de apelação, a nulidade
da sentença. Isso porque o julgamento extra petita insere-se no conceito de matéria de ordem pública
passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. […]. (AgRg
no REsp 1533758/RJ,  Rel.  Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe 10/02/2016)

2 PROCESSUAL CIVIL E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.  ACIDENTE DO TRABALHO.  BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARA PIOR EM SEDE
DE  REEXAME  NECESSÁRIO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  AGRAVO  INTERNO  NÃO
PROVIDO. 1. A questão a ser revisitada diz respeito à ocorrência ou não de reformatio in pejus em
sede de reexame necessário, considerando que o Tribunal a quo ao julgar o recurso oficial, substituiu
o índice de correção monetária, determinando para a liquidação a incidência da TR. 2. Decisão que
deve ser mantida, pois em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a alteração de
índices de correção monetária em sede de reexame necessário, por ser tema de ordem pública, não
configura reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1613593/ES,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe
04/05/2017)

3 PROCESSUAL CIVIL - Remessa Ofical e Apelação Cível - Reclamação Trabalhista c/c pedido de
reintegração de posse - Procedência em parte da pretensão deduzida na exordial - Omissão quanto à
apreciação de alguns pedidos - Sentença "citra petita" - Nulidade da decisão "ex oficio" – Decretação
- Apreciação meritória em Segunda Instância - Possibilidade Intelecção do art.1013, § 3º, do CPC -
Teoria causa madura. A sentença que se omite na apreciação de determinado pedido incorre em vício
"citra petita", cuja consequência é a declaração de nulidade do decisório e dos atos processuais dele
dependentes. O art. 1013 do CPC/2015 autoriza que o Tribunal julgue de logo a lide, desde que a
causa  verse  exclusivamente  sobre  matéria  de  direito  e  esteja  em  condições  para  o  imediato
julgamento.  É  o  que  a  doutrina  costuma  chamar  de  "Teoria  da  Causa  Madura".  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00004085720118150601,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 06-09-2016) 



aos  autos  possibilitam a  análise  da  fração  do pedido  que foi  omitida,  com base  no
disposto no art. 1.013, §3º, III, do CPC de 20154, procederei ao seu julgamento durante
o exame das Razões Recursais.

A Súmula nº 85, do STJ, dispõe 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.”

Considerando que a Ação foi ajuizada em 15 de julho de 2013, f. 02, as verbas
anteriores a 15 de julho de 2008 restam prescritas,  pelo que acolho a prejudicial de
prescrição  quanto  ao  terço  constitucional  de  férias  do  período  aquisitivo  de
fevereiro de 2007 a fevereiro de 2008 e à parte do salário do mês de julho de 2008.

Passo ao mérito. 

Os Órgãos Fracionários desta Corte de Justiça firmaram o entendimento de que,
em  demandas  ajuizadas  por  servidor  público  objetivando  a  quitação  de  verbas
inadimplidas,  demonstrado  o  vínculo  jurídico  e  os  requisitos  para  a  percepção  da
rubrica, cabe à Fazenda Pública provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do
direito autoral5, de acordo com o art. 333, II, do CPC/736, vigente na época da prolação
da Sentença, atualmente regulado pelo art. 373, do CPC/15.

Na  hipótese  vertente,  o  Município  apelante  demonstrou  o  pagamento  da
remuneração de novembro de 2008 e do décimo terceiro salário de 2008 por meio de
contracheques  de  f.  50/51,  subscritos  pela  Apelada,  pelo  que  deve  ser  excluída  a
condenação ao pagamento das mencionadas rubricas. 

Quanto à remuneração de julho a outubro de 2008 e às férias de 2008/2009 a
2012/2013, o Ente Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua quitação ou
outro motivo que elidisse o direito a sua percepção, sendo insuficiente para isentá-lo da
mora  o  argumento  de  que  a  gestão  anterior  não  disponibilizou  os  comprovantes  de
pagamento7.

4 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…].
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
[…];
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
5 ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ação de COBRANÇA.
exercício  de  cargo  em  comissão.  SERVIDOR  PÚBLICO  EM  SENTIDO  AMPLO.  PLEITO.
PERCEPÇÃO  de  férias  e  respectivo  terço  constitucional.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  ANÁLISE  CONJUNTA  AO  REEXAME  NECESSÁRIO.
COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS
PELA EDILIDADE QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS
DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I e II, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE GOZO OU
REQUERIMENTO.  SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  ENTENDIMENTO  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. Desprovimento DOS RECURSOS. 1. No caso, verifica-se que a servidora faz
jus  ao  pagamento  das  férias  e  respectivo  terço,  porquanto  comprovou  o  exercício  do  cargo  em
comissão  pelo  período  pleiteado,  sendo  desnecessária  a  demonstração  do  gozo  ou  requerimento
administrativo. 2. Por outro lado, a Administração Municipal não fez prova do pagamento ou de outro
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  autoral.  Aplicação  do  art.  373,  I  e  II,  do
CPC/2015.  Desprovimento  dos  recursos.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000210220158150181, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ ,
j. em 13-12-2016)

6 Art.  373.  O ônus da prova incumbe:  […]; II  -  ao réu,  quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

7 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Reexame necessário - Ação de cobrança – Servidor



Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  acolho  a  prejudicial  de  prescrição  da
pretensão autoral com relação às verbas anteriores a 15 de julho de 2008 e,  no
mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a Municipalidade ao pagamento
da remuneração proporcional  do  mês  de julho de 2008 e  excluir a condenação
relativa ao salário do mês de novembro de 2008 e ao décimo terceiro salário de
2008,  e,  com  fulcro  no  art.  1.013,  §3°,  III,  do  CPC/2015,  julgo  parcialmente
procedente o pedido omitido na Sentença para condenar o Ente Público a pagar os
terços constitucionais de férias de 2008/2009 a 2012/2013,  acrescidos de correção
monetária, desde o inadimplemento, pelo INPC, até a vigência da Lei nº 11.960/09,
a  partir  de  quando  será  empregado  o  índice  da  caderneta  de  poupança  até
25/03/2015, momento em que será utilizado o   IPCA-E, e de juros de mora, pelo
índice da caderneta de poupança, a contar da citação, condenando, em razão da
sucumbência recíproca, a Apelada ao pagamento de 25% das custas processuais,
diante  da  isenção  da  Fazenda  Municipal,  e  ambas  as  partes  a  adimplirem  os
honorários advocatícios arbitrados na Sentença, na proporção de 25% em favor do
patrono  da  Municipalidade  e  75%  em  benefício  do  Causídico  da  Recorrida,
observada a condição suspensiva da exigibilidade em favor da Apelada,  por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  24  de  abril  de  2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além  deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Marilene  de  Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator

público municipal - Salários retidos - Ausência de prova do pagamento - Ônus do promovido (Art.
373, II,  do CPC) -  Procedência da demanda -  Manutenção da condenação -  Desprovimento.  -  A
responsabilidade do Município é una e indivisível, não se fracionando por administrações. Diante
disso, deve a edilidade responder pelos atos de seu atual e dos antigos gestores. Se assim não fosse,
ocorreria a esdrúxula situação de uma dívida produzida pela antiga gestão não precisar ser adimplida
pela atual administração, o que obviamente não se pode admitir. - Constitui direito de todo servidor
público receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do cargo para o qual foi nomeado.
Atrasando, suspendendo ou retendo o pagamento de tais verbas, sem motivos ponderáveis, comete o
Município,  inquestionavelmente,  ato  abusivo e  ilegal,  impondo-se  julgar  procedente  o  pedido de
cobrança. - De acordo com o sistema do ônus da prova adotado pelo CPC, cabe ao réu demonstrar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor alegado em sua defesa, sujeitando o
Município  aos  efeitos  decorrentes  da  sua  não  comprovação.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00017677620118150331,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 14-03-2017)


