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EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE
CARGO  EM  COMISSÃO.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS
RETIDOS,  FÉRIAS  PROPORCIONAIS,  ACRESCIDAS  DO  RESPECTIVO
TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA.  OCORRÊNCIA.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  VERBAS
NÃO PLEITEADAS. DECOTE DE PARTE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
MÉRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. CONTRATAÇÃO QUE
PRESCINDE DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DO
VÍNCULO.  DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS INERENTES AOS
SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SALÁRIOS  RETIDOS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  ADMINISTRATIVO  NO  PERÍODO
PLEITEADO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR.  FATO  CONSTITUTIVO  DO
DIREITO.  PARCELAS  INDEVIDAS.  FÉRIAS,  ACRESCIDAS  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  PROVA  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  PARCELA  DEVIDA  DE  FORMA  PROPORCIONAL.  SUPOSTA
AUSÊNCIA DE REPASSE, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DOS VALORES
DESCONTADOS  DO  CONTRACHEQUE  DO  AUTOR  EM  FAVOR  DO
INSS. CRÉDITO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, DETENTORA DE
LEGITIMIDADE  PARA  A  COBRANÇA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.  

1. “Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se
decota  o  excesso  de  julgamento”.  (TJMG;  APCV  1.0707.11.028288-6/002;  Rel.
Des. Mota e Silva; Julg. 05/07/2016; DJEMG 13/07/2016)

2. A legalidade da ocupação de um cargo comissionado não está condicionada à
aprovação em concurso  público  por  se  tratar  de  um cargo de livre  nomeação e
exoneração.

3. Por tratar de fato constitutivo do direito alegado, é ônus do autor demonstrar a
existência de vínculo com a Administração no período reclamado.

4. Os agentes públicos ocupantes de cargos em comissão, nomeados livremente pela
autoridade competente,  independente de aprovação prévia em concurso,  possuem
direito  ao gozo de férias  anuais remuneradas,  acrescidas do terço constitucional,
conforme art. 39, §3º, da Constituição Federal.



5. Demonstrado vínculo jurídico entre o servidor efetivo e a Fazenda Pública, cabe a
esta demonstrar a quitação das parcelas pretendidas, porquanto lhe pertence o ônus
de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, de
acordo com o art. 333, II, do Código de Processo Civil.

6. “[…] o fato de o Município ter,  ou não, repassado ao INSS as contribuições
previdenciárias que descontou é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, posto
que esta sempre poderá fazer prova junto ao órgão previdenciário de que sofreu os
descontos em lume, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a
assegurar  a  contagem  do  correspondente  tempo  de  contribuição,  sendo  certo,
ademais,  que  para  cada  vínculo  empregatício  é  devida  a  correspondente
contribuição  ao  instituto  previdenciário,  sendo  este  o  legítimo  credor  dos
recolhimentos previdenciários não repassados.” (Apelação/Reexame Necessário nº
0000249-06.2006.8.17.1290, 2ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. Francisco
José dos Anjos Bandeira de Mello. j. 30.04.2015, Publ. 12.05.2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0002790-23.2012.815.0331, em que figuram como Apelante o  Município
de Santa Rita e como Apelado José Paulo Barbosa.

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  conhecer  da  Apelação,
acolher  a  preliminar  de  julgamento  extra  petita e,  no  mérito,  dar-lhe
provimento parcial.

VOTO.

O Município de Santa Rita interpôs Apelação contra a Sentença proferida
pelo Juízo da 5.ª Vara daquela Comarca, f. 36/38, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada em seu desfavor por José Paulo Barbosa, que julgou procedente o pedido,
condenando-o a pagar ao Autor as férias integrais relativas ao período aquisitivo de
2011/2012,  os  salários  retidos  referentes  aos  meses  de  janeiro  a  abril  de  2012,
acrescidos de correção monetária, pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela, e
juros moratórios, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em
vigor da Lei n.º 11.960/09, e partir de então, pelos índices oficiais de remuneração
básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  bem  como  determinou  que
procedesse  ao  repasse  ao  INSS  das  contribuições  previdenciárias  referentes  ao
período de julho de 2011 a abril  de 2012,  condenando-o,  ainda,  a arcar  com os
honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas  razões,  f.  41/48,  o  Apelante  arguiu a  preliminar  de nulidade  da
Sentença por ser extra petita, ao argumento de que o Autor pleiteou o pagamento das
férias proporcionais, tendo o Juízo procedido a sua condenação ao adimplemento das
férias integrais.

No mérito, defendeu a nulidade da contratação por ausência de submissão a
concurso público, e que o Autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual
seja,  a  comprovação da existência de vínculo empregatício no período pleiteado,
razão pela qual defende a inexistência de parcelas inadimplidas.



Requereu  o  acolhimento  da  preliminar  e,  caso  ultrapassada,  pugnou pelo
provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os pedidos julgados
improcedentes.

Contrarrazoando, f. 50/54, o Apelado requereu a manutenção da Sentença, ao
argumento  de  que  competia  ao  Apelante  a  comprovação  do  adimplemento  das
parcelas pleiteadas ou da ausência de prestação dos serviços.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Na Exordial,  o Autor,  ora Apelado,  requereu a  condenação do Município
Réu, ora Apelante, ao pagamento dos salários retidos relativos aos meses de janeiro
a  abril  de  2012,  das  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional,  proporcionais  ao
período  laborado,  bem  como  o  recolhimento  previdenciário  de  todo  o  período
trabalhado, nos exatos termos do pedido constante às f. 05.

Na  Sentença,  o  Juízo  julgou  procedente  o  pedido  e,  além  das  verbas
pleiteadas, condenou a Edilidade ao pagamento  das férias integrais, muito embora
tenham  sido  requeridas  de  forma  proporcional,  configurando  julgamento  extra
petita, nos termos do art. 492, do CPC/20151.

Consoante o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça pátrios2,
1Art. 492.  É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  JULGADO  EXTRA  PETITA.
INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMÓVEL INSERIDO EM
GLEBA MAIOR. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ARRECADAÇÃO DA GLEBA. CONSTRIÇÃO
DA  FRAÇÃO  DESCONSTITUÍDA.  POSSIBILIDADE.  COMPLEXIDADE  DA  MATÉRIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.  ERRO MATERIAL.  RETIFICAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  APELO  PARCIAMENTE  PROVIDO.  1.  Pelo  princípio  da  congruência  (ou
correlação), cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites delineados pelas partes, sendo-lhe
defeso ficar aquém (citra petita), ir além (ultra petita) ou decidir fora (extra petita) do que foi
pedido  nos  autos,  nos  termos  do  art.  492  do  CPC/2015. 2.  Quando  o  juiz  tiver  de  decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de
ordem pública,  não  incide  a  regra  da  congruência.  3.  Decota-se a parte  excedente  da sentença,
reconhecendo-se, por conseguinte, o erro material, sem alteração do julgado, para supressão do
trecho da motivação constante do aresto acerca da prescrição. 4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (TJDF; APC 2016.01.1.016615-9; Ac. 960.475; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino
Vieira Rodrigues; Julg. 20/07/2016; DJDFTE 24/08/2016)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  DECOTE  DO  EXCESSO.  TEC.  GRAVAME
ELETRÔNICO.  PROMOTORA  DE  VENDAS.  RESOLUÇÃO  CMN  Nº  3.518/2007.  SEGUROS.
Constatado o  vício  de  julgamento  extra  petita,  não se  anula  a  sentença,  apenas  se  decota  o
excesso  de  julgamento. O RESP nº  1.251.331/RS foi  julgado pela  Segunda Seção  do  STJ  como
representativo da controvérsia, tendo decidido pela legalidade da cobrança da TEC desde que pactuada
até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso. A Resolução CMN 3.518/2007
e Circular  BACEN 3.371/2007,  vigentes  ao  tempo da contratação,  não amparavam a cobrança de
gravame eletrônico e promotora de vendas, sendo, portanto, ilegal a contratação e cobrança de referidas



constatado o vício de julgamento extra petita, a sentença não deve ser integralmente
anulada,  mas,  tão  somente,  decotado o excesso  de julgamento,  razão pela  qual
acolho a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

Ao  instruir  a  Inicial,  o  Apelado  acostou  ficha  financeira  fornecida  pelo
próprio  Município  Recorrente,  f.  09,  atestando que  ocupou Cargo Comissionado
junto à Secretaria de Infra Estrutura no período compreendido de julho a dezembro
de 2011,  pelo que não há nulidade no ato de admissão praticado pela Edilidade,
porquanto o provimento de cargo em comissão prescinde de prévia aprovação em
concurso público.

Considerando  as  provas  constantes  dos  autos,  restou  devidamente
demonstrada a existência do vínculo jurídico-administrativo entre as Partes apenas
do período compreendido de julho a dezembro de 2011.

Em contrapartida, não há qualquer indício de prova da existência de vínculo
entre as Partes no período de janeiro a abril de 2012, ônus que competia ao Autor,
por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC3, o
que impõe a exclusão da condenação imposta ao Apelante relativa ao pagamento dos
salários retidos dos meses de janeiro a abril de 2012.

Com relação às férias não gozadas, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o agente público faz jus à respectiva indenização nos casos em que a relação
funcional é rompida, já que não resta oportunidade para fruição do benefício4. 

Quanto ao terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou que o
direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido
o adimplemento do respectivo acréscimo independentemente do seu exercício5.

tarifas. Quanto à cobrança de "seguro proteção financeira" e "seguro do veículo", este seguro traz um
benefício ao arrendatário e  não há prova de que o valor  cobrado a este  título seja discrepante do
praticado no mercado por outras seguradoras. (TJMG; APCV 1.0707.11.028288-6/002; Rel. Des. Mota
e Silva; Julg. 05/07/2016; DJEMG 13/07/2016)

3Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL.  INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS
SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.  DIREITO  EXPRESSAMENTE  PREVISTO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
PAGAMENTO EM DOBRO COM BASE NO ART. 137 DA CLT. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO
ENTRE  SERVIDORES  E  A  ADMINISTRAÇÃO.  NATUREZA  ESTATUTÁRIA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  VALORES  QUE  O  SERVIDOR  DEIXOU  DE  AUFERIR  À  ÉPOCA,
CORRIGIDO  MONETARIAMENTE.  […].  O  direito  de  férias  do  trabalhador  tem  alicerce
constitucionalmente fincado nos arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Assim, não
usufruídas no período legalmente previsto, em face do interesse público, exsurge o direito do
servidor à "indenização pelas férias não gozadas", independentemente de previsão legal, em razão
da responsabilidade civil objetiva do Estado, estabelecida no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal,
sob pena de restar configurado o locupletamento ilícito da Administração. […]. (RMS 31.157/PB, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

5DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO



O Município, por sua vez, não comprovou o pagamento ao Autor das férias e
do terço constitucional requestados na Inicial, pelo que, não tendo se desincumbido
do ônus que lhe incumbia,  deve efetuar o pagamento da referida parcela de forma
proporcional  (6/12  avos),  ou  seja,  relativa  ao  período  de  seis  meses  do  vínculo
administrativo mantido entre as Partes, qual seja, de julho a dezembro de 2011.

Com  relação  ao  provimento  judicial  no  sentido  de  que  a  Administração
Municipal  seja  compelida  a  repassar  ao  INSS os  valores  descontados  a  título  de
contribuição previdenciária durante todo o período laborado e não encaminhados à
Autarquia Federal, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios é dividida.

A  primeira  corrente  é  no  sentido  de  que  o  recolhimento  das  parcelas
previdenciárias pela Municipalidade não está no âmbito do direito subjetivo da Parte,
posto que,  não havendo o repasse de  tais  valores  ao INSS,  a  quem competiria  o
ajuizamento da medida judicial ou administrativa competente, aquela sempre poderá
fazer prova junto ao Órgão Previdenciário de que sofreu os descontos, mediante a
apresentação  de  seus  contracheques,  de  modo  a  assegurar  a  contagem  do
correspondente tempo de contribuição, sendo, desta forma, irrelevante para a esfera
jurídica do servidor. Ilustrativamente, precedentes do TJCE, TJSE e TJPE:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  VERBAS  PREVIDENCIÁRIAS  DESCONTADAS  E  NÃO
REPASSADAS. DESCONTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DAS  AUTORAS.  COMPETE  À  AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA,  NA  CONDIÇÃO  DE  CREDORA,  AJUIZAR  AÇÃO
PRÓPRIA  EM  FACE  DO  MUNICÍPIO  FALTANTE.  PRELIMINAR
ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A
ação tem por objeto a restituição, em favor das autoras, de valores decorrentes dos
descontos previdenciários realizados em seus vencimentos durante o período em
que laboraram para o ente público. 2. As contribuições recolhidas, com base na
Lei nº 8.212/91, são devidas e não são passíveis de restituição, em razão do caráter
contributivo da previdência social. 3. As autoras são parte ilegítima para cobrar
a  falta  de  repasse  de  contribuição  previdenciária  ao  INSS,  descontadas
durante  o  período laborado,  recaindo sobre  o  ente  autárquico  federal,  na
qualidade  de  credor,  a  legitimidade  para  reclamar  o  seu  recebimento.  4.
Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.  Extinção do feito sem resolução de
mérito. (Apelação nº 0000523-04.2007.8.06.0170, 1ª Câmara Direito Público do
TJCE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho. j. 17.04.2017)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
SERVIDOR COMISSIONADO – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS E
GRATIFICAÇÃO NATALINA – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, II, DO CPC.
VERBAS  DEVIDAS  –  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  –
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  INSS.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA  –

ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  DO
BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é
adquirido  após  o  período  de  doze  meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode
restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço  constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos
comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao
descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o
direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.
4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010
PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33)



NULIDADE  –  DECRETAÇÃO  EX  OFFICIO  –  POSSIBILIDADE  –
ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. I – Comprovada a existência do
vínculo,  resultante  da  ocupação  de  cargo  temporário,  e  o  regular  exercício  da
função, não pode a administração furtar-se ao pagamento da remuneração inerente
ao vínculo funcional, bem assim das respectivas vantagens legais (férias e décimo
terceiro  salário),  em  retribuição  aos  serviços  prestados  à  municipalidade.
Consistiria  em  enriquecimento  sem  causa  do  ente  público,  o  que  se  revela
absolutamente  inadmissível.  II  –  A  falta  de  pagamento  é  impossível  de  ser
demonstrada  pela  parte  autora,  dado  constituir  prova  negativa  do  seu  próprio
direito. Ao reverso, o que é passível de ser provada é a efetivação do pagamento e,
por isso, torna-se incumbência do município a comprovação do pagamento dos
valores pleiteados, com base no artigo 333, II, do CPC, na medida em que referida
comprovação consiste em fato extintivo do direito autoral. III – No caso dos autos
não se desincumbiu o ente municipal do ônus probatório que lhe competia,  na
medida em que não logrou demonstrar o pagamento dos valores pleiteadas. IV – O
recolhimento, ou não, das parcelas previdenciárias pela municipalidade não
está no âmbito do direito subjetivo da parte, posto que, não havendo o repasse
de tais valores ao Instituto Nacional de Seguridade Social, competiria a este o
ajuizamento da medida judicial ou administrativa competente. V – Forçoso
reconhecer a existência de vício de julgamento, por ter sido o mesmo ultra petita,
quanto à condenação do ente municipal ao pagamento do 13º salário referente aos
anos de 2009 e 2011, vez que o pleito autoral cinge-se ao pagamento apenas da
parcela referente ao ano de 2012, razão pela qual, não podia o juiz ter condenado
nos anos de 2009 e 2011,  em afronta ao princípio da congruência,  bem como
quanto  ao  pleno  exercício  do  direito  de  defesa  e  a  prática  do  contraditório.
Todavia, o seu reconhecimento não enseja a nulidade da sentença por inteiro, e,
sim, sua redução aos limites do pedido; VI – Recursos conhecidos e parcialmente
providos.  (Apelação Cível  nº 201400802632 (201401214),  2ª  Câmara Cível  do
TJSE, Rel. Iolanda Santos Guimarães. j. 25.02.2014).

TJPE-0096789)  PREVIDENCIÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA
MUNICIPAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  VALORES
DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE E NÃO REPASSADOS AO INSS.
PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CRÉDITO  DA
AUTARQUIA FEDERAL.  REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1.  No caso
em lume, pretende a autora, ora apelada, a restituição dos valores descontados pelo
Município em seu  contracheque,  a  título de  contribuição  previdenciária,  sob  o
fundamento de que não haviam sido efetuados os recolhimentos previdenciários ao
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS.  2.  Ora,  se  houve  desconto
previdenciário e o Município não fez o repasse ao órgão arrecadador, tem-se, em
tese, o crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal),
não tendo o trabalhador nenhum direito à restituição dos valores como pretende a
autora.  3.   In casu  , a autarquia federal é a verdadeira credora para cobrança
dos  recolhimentos  previdenciários  que  não  lhe  foram repassados.  4.  Com
efeito, o fato de o Município ter, ou não, repassado ao INSS as contribuições
previdenciárias  que  descontou  é  irrelevante  para  a  esfera  jurídica  da
servidora,  posto  que  esta  sempre  poderá  fazer  prova  junto  ao  órgão
previdenciário de que sofreu os descontos em lume, mediante a apresentação
dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente
tempo  de  contribuição,  sendo  certo,  ademais,  que  para  cada  vínculo
empregatício  é  devida  a  correspondente  contribuição  ao  instituto
previdenciário,  sendo  este  o  legítimo  credor  dos  recolhimentos
previdenciários não repassados. 5. Reexame necessário provido, à unanimidade.
(Apelação/Reexame  Necessário  nº  0000249-06.2006.8.17.1290  (316974-8),  2ª
Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. Francisco José dos Anjos Bandeira de
Mello. j. 30.04.2015, Publ. 12.05.2015)



Por outro lado, os Tribunais de Justiça dos Estados do Maranhão6, do Mato
Grosso7 e do Rio Grande do Sul8 já se posicionaram pela possibilidade de o servidor
que teve descontada a contribuição previdenciária requerer em juízo seu repasse ao
Instituto de Previdência, ônus que compete ao Município a que estiver vinculado.

Os  precedentes  oriundos  deste  TJPB9,  inclusive  de  minha  Relatoria,  são
semelhantes ao primeiro entendimento supramencionado, de que, quanto aos valores
descontados em contracheques a título de contribuição previdenciária, ainda que, de
fato, não tenha havido o repasse, somente ao Instituto Nacional do Seguro Social –

6DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  E
LEGITIMIDADE DE PARTES.  INTERESSE DIRIGIDO CONTRA O MUNICÍPIO E NÃO AO
INSS.  MUNICÍPIO  SEM  REGIME  PRÓPRIO  DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  REPASSE  E
CONTRIBUIÇÕES AO INSS. OBRIGATORIEDADE. INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. GOZO
DE  APOSENTADORIA  IMPOSSIBILITADO.  AFASTAMENTO  REMUNERADO  DA
SERVIDORA  DAS  FUNÇÕES  ATÉ  O  ADIMPLEMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO  DE  QUESTÃO  DECIDIDA  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  I.  Rejeita-se  as  preliminares  de  ausência  de
interesse  de  agir  e  ilegitimidade  de  parte  quando  o  pleito  não  se  dirige  à  concessão  de
aposentadoria pelo INSS, mas ao cumprimento do repasse obrigatório da parcela patronal de
contribuição de servidor à Autarquia Previdenciária. II. "Constitui dever do Município que não
possui regime próprio de Previdência Social repassar ao INSS as informações corretas de seus
servidores,  bem  assim recolher  as  contribuições  previdenciárias  sobre  as  remunerações  dos
mesmos,  conforme  interpretação  do  art.  13  da  Lei  nº  8.212/91".  (TJMA.  Apelação  Cível  nº
1326852013  -  Rel.  Des.  Vicente  de  Paula  Gomes  de  Castro  –  Segunda  Câmara  Cível.  DJe:
02.08.2013).  III.  Restando  comprovada impossibilidade  de  gozo  de  aposentadoria  de  servidor  por
responsabilidade  exclusiva  do  Município,  é  devido  o  afastamento  liminar  do  serviço,  mantidos
integralmente seus vencimentos até a concessão de sua aposentadoria, o que somente se dará após a
regularização  do  repasse  das  contribuições  previdenciárias.  IV.  O  agravante  não  apresentou
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que
enseja  a  negativa  de  provimento  ao  agravo  regimental  (STJ,  AgRg  no  REsp  1411730/MG,  Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5, DJe 26.03.2014). V. Agravo regimental improvido. (Processo nº
012418/2015  (164546/2015),  2ª  Câmara  Cível  do  TJMA,  Rel.  Antônio  Guerreiro  Júnior.  DJe
18.05.2015).

7RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO  –  REJEITADA  –  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  RECOLHIMENTO
PREVIDENCIÁRIO  PELO  MUNICÍPIO  –  RECURSO  DESPROVIDO.  Conforme  orientação
jurisprudencial  o  sujeito  passivo  da  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  remuneração  de
membros  da  Câmara  Municipal  é  o  município,  pessoa  jurídica  de  direito  público.  A  Câmara  de
Vereadores não possui personalidade jurídica autônoma que lhe permita figurar no polo passivo da
obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas obrigações. Escorreita a decisão que condena
o Município que não comprova repasse de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS. (Apelação nº 104653/2011, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Elinaldo Veloso
Gomes. j. 24.07.2012, unânime, DJe 01.08.2012).

8REEXAME  NECESSÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  MÉDICO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  INSS.  REPASSE  À  AUTARQUIA.  REEXAME
NECESSÁRIO. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o
Distrito Federal,  o Município e as  respectivas autarquias  e  fundações de direito público interno, é
obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal
entendimento já foi analisado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça. MÉRITO. O contrato temporário de trabalho emergencial é regulado pelas regras próprias do
regime  administrativo,  devendo  obediência  em  tudo  ao  artigo  37,  caput  e  inciso  IX,  da  CF.  A
Administração  Pública  submete-se  à  legalidade  (art.  37,  caput,  da  CF),  constituindo-se  parâmetro
normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da



INSS compete o intento de recebê-los, sendo indiferente para a situação jurídica da
parte autora se tais valores foram efetivamente transferidos ou não.

De fato,  ainda que se admita  que a  ausência de repasse poderá ocasionar
transtornos ao Apelado quando de sua aposentadoria, quem detém a capacidade ativa
para  gerenciar,  exigir  e  cobrar  a  contribuição  previdenciária  é  a  Autarquia
Previdenciária  Federal,  cabendo  ao  Servidor  regularizar  administrativamente  sua
situação  perante  o  INSS,  demonstrando  que  houve  incidência  de  contribuição
previdenciária durante todo o período trabalhado, mediante a simples apresentação de
seus contracheques, o que impõe a reforma da Sentença neste ponto.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  acolho  a  preliminar  de  julgamento
extra  petita para  excluir  a  condenação  do  Réu  ao  pagamento  das  férias
integrais, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação
alusiva aos salários retidos relativos aos meses de janeiro a abril de 2012 e ao
repasse  das  contribuições  previdenciárias  referentes  ao  período  trabalhado,
mantendo a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 2011 (seis
doze  avos),  acrescidas  do  terço  constitucional,  corrigidos  monetariamente,
desde a data do inadimplemento, pelos índices de caderneta de poupança até 25
de  março  de  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, com juros de mora,  a contar da citação,  pelo índice da

lei e reserva legal.  Cabimento do repasse pelo Município à autarquia previdenciária federal das
contribuições  previdenciárias  descontadas  ao  longo  da  contratualidade. Sentença  mantida  em
reexame necessário. (Reexame Necessário nº 70055173371, 3ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Leonel
Pires Ohlweiler. j. 26.09.2013, DJ 10.10.2013)

9APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  CUMULADA  COM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  SERVIDORA  CONTRATADA  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
CONTRATO NULO. PERCEBIMENTO DAS FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO, E DÉCIMO
TERCEIRO.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
RECOLHIMENTO  PREVIDENCIÁRIO.  COMPETÊNCIA  DO  INSTITUTO  NACIONAL  DO
SEGURO SOCIAL – INSS. REFORMA DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO. - A respeito dos
direitos  dos servidores  contratados  pela  Administração  Pública  sem observância  ao  art.  37,  II,  da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria,
decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus  apenas  ao  percebimento  dos  salários  referentes  aos  dias
trabalhados e ao depósito do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. - No que concerne à
pretensão declinada quanto aos valores descontados em contracheques a título de contribuição
previdenciária, ainda que, de fato, não tenha havido o repasse, somente ao Instituto Nacional do
Seguro  Social  –  INSS  competiria  o  intento  de  recebê-los,  sendo  indiferente  para  a  situação
jurídica  da  autora  se  tais  valores  foram  efetivamente  transferidos  ou  não. (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00131075820148150251,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 17-03-2016)

EMENTA  COBRANÇA.  SERVIDOR.  FGTS.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  VALORES
RETIDOS À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE AO
INSS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  CONTRIBUIÇÃO  DE  NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA  DESTINADA  AO  INSS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  AO
TRABALHADOR.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  Ocorrendo  o
recolhimento das parcelas previdenciárias pela municipalidade e, em não havendo o repasse de
tais valores ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, compete a este o ajuizamento da
medida  escorreita  e  não  ao  trabalhador. (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
09820100002330001, TRIBUNAL PLENO, Relator Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. em 23-
03-2012)



caderneta de poupança, e, considerando que o Réu decaiu em parte mínima do
pedido10, imputo ao Autor o ônus da sucumbência, com a ressalva da condição
suspensiva da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

10Art. 86. [...]
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.


