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ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 2003084-93.2014.815.0000 — 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital. 
RELATOR : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Município de Cabedelo. 
ADVOGADO : Arthur Nóbrega Gadelha.  
AGRAVADO  : Velma Paíva de Moraes
ADVOGADO      : Lindinalva Pontes Lima

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 
DE  COBRANÇA —  SERVIDOR  PÚBLICO  CEDIDO  AO  ESTADO  DA 
PARAÍBA  —  RESPONSABILIDADE  PELO  PAGAMENTO  DOS 
VENCIMENTOS — MUNICÍPIO DE CABEDELO — REQUISIÇÃO SEM 
ÔNUS  —  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM —  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

— A autora foi cedida ao Estado da Paraíba, para ficar à disposição 
da Secretaria de Saúde. Seu vínculo jurídico original é com o Município de 
Cabedelo  (fl.  14),  deste  percebendo  remuneração,  motivo  pelo  qual  o  
agravante  não  pode  pleitear  a  condenação  do  Estado  para  pagar  a  
remuneração da servidora.

— O ofício nº 2223 de fl. 26 – destes autos- demonstra claramente que  
a autora foi solicitada ao Município de Cabedelo pelo Estado da Paraíba  
para  ficar  à  disposição  da  Secretaria  de  Saúde  sem  ônus  para  este,  
permanecendo o recebimento dos vencimentos junto ao Município.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (antecipação 
de tutela recursal), interposto em face da r. decisão interlocutória que, nos presentes autos, encontra-
se à fls. 80/80v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. 
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Na aludida decisão, o juízo a quo deferiu parcialmente o provimento liminar 
almejado pela autora, ora agravada, para determinar a imediata regularização do pagamento dos 
salários da promovente para os meses vincendos pelo órgão de origem, Prefeitura Municipal de 
Cabedelo.

 
Inconformado com o teor da referida decisão, o agravante requer que seja 

reconhecida a responsabilidade do Estado da Paraíba no ônus da remuneração de servidora cedida 
aos seus quadros, sem ônus ao município de Cabedelo.

Decisão liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões fls. 103/107.

A douta Procuradoria de Justiça,  instada a se pronunciar,  ofertou parecer 
pugnando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente 
interesse que recomende a sua intervenção.

É o relatório. 

Voto. 

De início,  vale  ressaltar  que  a  presente  controvérsia  advém da  Ação  de 
Cobrança com pedido de antecipação de tutela proposta pela ora agravante em face do Estado da 
Paraíba  e  o  Município  de  Cabedelo.  Na  ocasião,  informou  que  a  agravante  é  servidora  do 
Município de Cabedelo, exercendo o cargo de Enfermeira, sendo esta colocada a disposição do 
Estado  da  Paraíba  sem ônus  para  o  Estado,  no  cargo  de  Auditora  na  gerência  operacional  de 
auditoria/SES.

No entanto, o prefeito municipal colocou a servidora a disposição sem ônus 
para o Município, embora tenha o Estado da Paraíba solicitado a servidora sem ônus para o mesmo. 
Assim, surgiu o impasse, haja vista que a servidora agravante deixou de receber seus vencimentos, 
ante a negativa de pagamento por ambos os entes. 

Dessa forma, objetivou a promovente em tutela antecipada o pagamento dos 
salários dos meses vincendos, quer seja pelo órgão de origem (município de Cabedelo), quer seja 
pelo beneficiário da prestação do serviço (Estado da Paraíba) e quanto aos pagamentos vencidos – 
salários, 13º/2012, e férias 2010 e 2011.

O  Magistrado  considerou  que  cabia  ao  Município  de  Cabedelo  ceder  a 
servidora  com ônus para  si  ou negar  a  cessão,  haja  vista  que  o Estado da  Paraíba  solicitou  a 
servidora/agravante sem ônus para o mesmo, nos termos do § 1º do art. 90 da Lei nº 58/2003. No 
entanto,  deixou de condenar o referido município ao pagamento dos valores retroativos,  ante o 
impedimento previsto no art. 1º da Lei nº 9.494/97.

Diante de tal contexto, o Município de Cabedelo pugnou, na instância a quo, 
pela  concessão da  liminar para que o Estado da Paraíba fique com o ônus da remuneração da 
servidora cedida aos seus quadros, sem ônus para o Município de Cabedelo.

Pois bem. 
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Não obstante a irresignação do agravante, pautada pelo fundado receio de 
ocorrência de dano irreparável, bem como, em sua acepção, pela prova inequívoca conducente à  
verossimilhança de suas alegações, mostram-se despiciendas, neste momento, amplas digressões 
a respeito da controvérsia. 

Conforme já referido pelo magistrado a quo, a autora foi cedida ao Estado da 
Paraíba,  para  ficar  à  disposição da Secretaria  de Saúde.  Seu vínculo jurídico original  é  com o 
Município de Cabedelo (fl. 14), deste percebendo remuneração, motivo pelo qual o agravante não 
pode pleitear a condenação do Estado para pagar a remuneração da servidora.

O ofício nº 2223 de fl. 26 – destes autos- demonstra claramente que a autora 
foi solicitada ao Município de Cabedelo pelo Estado da Paraíba para ficar à disposição da Secretaria 
de Saúde sem ônus para este,  permanecendo o recebimento dos vencimentos junto ao Município.

Conforme já referido anteriormente, a autora foi requerida pelo Estado da 
Paraíba,  exercendo  as  funções  de  enfermeira,  ao  Município  de  Cabedelo.  Seu  vínculo  jurídico 
original é com a Edilidade (fl. 50), desta percebendo remuneração.

Por tais razões, conjugadas às circunstâncias que permeiam a realidade 
fática do caso vertente, por ora, a decisão objurgada deve ser mantida. 

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL 
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO AO  QUADRO  DA POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE 
DIFERENÇAS  SALARIAIS. RESPONSABILIDADE DO  ÓRGÃO 
CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FALTA DE INTERESSE 
JURÍDICO DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESTITUIÇÃO 
DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. 1.  Encontrando-se 
o autor cedido ao estado de Roraima, eventual direito à percepção de diferenças em 
virtude de alegado desvio de função devem ser por este suportadas. A Constituição 
Federal expressamente vedou à união arcar com o pagamento, a qualquer título, de 
diferenças  remuneratórias  em  casos  que  tais (inteligência  do  art.  31,  da  Emenda 
Constitucional n. 19). 2. Precedentes: AC 1999.01.00.118796-4/rr, Rel. Juiz federal mark 
yshida  brandão,  1ª  turma  suplementar,  e-djf1  p.52  de  01/06/2011;  AC  0000604-
35.2002.4.01.4200/rr, Rel. De- sembargador federal Carlos olavo, primeira turma, e-djf1 
p.183  de  04/05/2010;  (ac  0000698-46.2003.4.01.4200/rr,  Rel.  Desembargador  federal 
José amilcar machado, conv. Juiz federal  miguel  ângelo de alvarenga Lopes (conv. ), 
primeira turma, e-djf1 p.258 de 10/03/2010. 3. Resta evidenciado que a união não possui 
legitimidade para arcar com os ônus advindos do alegado desvio de função do autor. Ora, 
excluída a União Federal da lide, a competência para processar e julgar a presente ação é 
da Justiça Estadual.  4.  Nos termos da Súmula nº 224/stj:  excluído do feito o ente 
federal,  cuja  presença  levara  o  juiz  estadual  a  declinar  da  competência,  deve  o  juiz 
federal  restituir  os  autos  e  não  suscitar  conflito.  5.  Ainda,  leciona  a Súmula  nº 
254/stj que a decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não 
pode ser reexaminada no juízo estadual. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da união. 
Sentença anulada. Restituição dos autos à Justiça Estadual para regular processamento do 
feito.  Apelações  prejudicadas. (TRF  1ª  R.;  APL  0000960-59.2004.4.01.4200;  RR;  
Primeira Turma; Relª  Desª  Fed.  Ângela Catão; Julg.  19/02/2014; DJF1 27/06/2014;  
Pág. 568) 

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, mantendo a sentença em seus termos.
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Presidiu a Sessão a Exma. Sra.  Desª.  Maria das Graças Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

Relator
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