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PRELIMINAR  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
TRABALHISTA  PARA  JULGAR  O  FEITO.  ADMIS-
SÃO EM CARGO COMISSIONADO.  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) (GRIFEI)

  



APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALA-
RIAIS.  SALDO DE SALÁRIO.  DÉCIMO TERCEIRO.
FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO. CARGO COMISSI-
ONADO. EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA PERTENCENTE AO ESTADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  MANUTEN-
ÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DA  CORTE
SUPERIOR E DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.   

-  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.

- É direito líquido e certo de todo servidor público, o gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de cargo
efetivo ou em comissão,  considerando ato abusivo e ilegal
qualquer tipo de retenção injustificada.

- “O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que
tiver direito, na proporção de um doze avos por mês de efeti-
vo exercício, ou fração superior a quatorze dias.” (STJ - MS
14.681, DJe 23/11/2010).

- “O não pagamento do terço constitucional àquele que não
usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primei-
ro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja fina-
lidade 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”. (Precedente do STF - RE 570908/RN)
 

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 

Jânio Eduardo Bezerra Marques ajuizou Ação de Cobrança contra o Estado
da Paraíba objetivando, em síntese, o recebimento de saldo de salário referente ao período de
01 a 03/01/11 (R$150,00); 13º proporcional ao período de 01 a 03/01/11 (R$ 12,50); férias in-
tegrais referente ao período aquisitivo de 05/05/2009 a 05/05/2010 (R$ 1.500,00); férias pro-
porcionais período aquisitivo de 05/05/2010 a 03/01/2011 (R$ 1.000,00) e a parcela constitu-
cional, relativa ao período 05/05/2010 a 03/01/11 (R$ 333,33), totalizando R$ 2.995,83 (dois
mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).

O pedido fora julgado procedente, nos termos requeridos – fls.81/82.

Inconformado, apelou o promovido, alegando, preliminarmente a incompetên-
cia da justiça estadual para julgar a demanda. No mérito, sustenta inexistir registro do autor
nos arquivos financeiros e cadastrais do Estado; nulidade contratual, haja vista admissão no
serviço público sem submeter-se a concurso; e impossibilidade de anotação da CTPS. 

Foram apresentadas contrarrazões às fls.95/100.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de Justiça  ofertou parecer  opinando
pelo desprovimento do apelo – fls.113/121.

É o breve relatório.
 
VOTO

Da Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual:

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
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. 

MÉRITO  

De início, importante registrar que o vínculo entre as partes restou fartamente
demonstrado, consoante se colhe da Portaria de fls.26 e demais documentos constantes às
fls.28/54.

Outrossim, verifico que não há que se falar em nulidade contratual por ausên-
cia de concurso público, porquanto o reclamante fora admitido no serviço público para exer-
cer cargo em comissão – fls.26.

Quanto à alegação de impossibilidade de anotação da CTPS, constato que tal
pleito sequer foi objeto da inicial, não possuindo portanto o Estado interesse recursal neste
ponto.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em saber se o servidor púbico ocupante de cargo
comissionado faz jus, quando exonerado, à percepção das verbas acima referidas, as quais não
foram adimplidas pela administração.

O §3.º, do artigo 39, da Constituição Federal, dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o dis-
posto no art. 7.º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requi-
sitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo
o exigir.

Por sua vez, o artigo 7.º, da Carta Maior reza: “são direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, la-
zer vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim;

  



VII – décimo terceiro salário com base na remuneração inte-
gral ou no valor da aposentadoria;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;” 

Sobre a questão, colaciono pertinentes julgados do Supremo Tribunal Federal,
Vejamos:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA-
TIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL. CARGO  CO-
MISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZA-
DAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTI-
TUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENE-
FÍCIO. AUSÊNCIA  DE PREVISÃO  EM LEI.  JURISPRU-
DÊNCIA  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 indepen-
dente 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 comissi-
onados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do
terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de fé-
rias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido
de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saú-
de 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 extraor-
dinário não provido.1

AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  FÉRIAS.  PERÍODOS
NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PE-
CÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. IN-
CISO XVII DO ART. 7.º DA MAGNA CARTA. ADMISSIBI-
LIDADE. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao acolher o
pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao disposto no
inciso XVII do art. 7.º da Lei das Leis. Com efeito, se o bene-
fício não é usufruído, porque a Administração indeferiu re-
querimento tempestivo do servidor, ao argumento de absolu-
ta  necessidade do serviço,  impõe-se  a  indenização  corres-
pondente, acrescido do terço constitucional. De outra parte,
o fato de o servidor não haver usufruído o direito não lhe
acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de re-
ceber a indenização devida com o acréscimo constitucional.
Procedimento  esse  que  acarretaria,  ainda,  enriquecimento
ilícito  do Estado. Agravo Regimental  a que se nega provi-
mento. (Recurso Extraordinário n.º 324.880-AgR, REl.: Min.
Carlos Britto, Primeira Turma, D.J.: 10/03/2006.)

Nesse norte, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

1RE 570908/RN, Min.: Cármen Lúcia, D.J.: 16/09/2009, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
  



MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉ-
RIAS.  EXONERAÇÃO. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. IN-
DENIZAÇÃO DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O
servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, per-
ceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver
direito, na proporção de um doze avos por mês de efetivo
exercício, ou fração superior a quatorze dias. II - In casu, a
impetrante trouxe 24/12 (vinte e quatro e doze avos) de fé-
rias adquiridos no órgão de origem e devidamente averba-
dos nos seus assentamentos funcionais, mais 235/12 (duzen-
tos e trinta e cinco doze avos) relativos ao tempo de efetivo
exercício do cargo em comissão no extinto TFR e, posterior-
mente,  neste e.  STJ.  Como efetivamente gozou 240/12 (du-
zentos e quarenta doze avos), remanesce saldo de 19/12 (de-
zenove doze avos) de férias indenizáveis, eis que impossibili-
tado o gozo diante da exoneração da impetrante. Segurança
concedida.(MS 14681/DF, Rel.:  Ministro FELIX FISCHER,
Corte Especial, D.J.: 06/10/2010) grifei

Portanto, não demonstrando, o Ente Estadual, que efetivamente pagou as ver-
bas pleiteadas, estas são devidas.

Nesse sentido, apresento jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE COBRANÇA  COM PEDIDO
DE  TUTELA  ANTECIPADA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  RETENÇÃO DE VERBAS REMUNERA-
TÓRIAS. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. SA-
LÁRIOS  RELATIVOS  AOS  MESES  DE  OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012.  DI-
REITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBA-
TÓRIO  DO  ENTE  PÚBLICO.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 373, II, DO NOVO CÓDIGO PROCESSUAL CI-
VIL. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE FATO IM-
PEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DI-
REITO DA PRETENSÃO EXORDIAL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  INTENTO DE MINORAÇÃO.  DES-
CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.
OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART.  85,  §3º,  I,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  PROPORCIONALI-
DADE DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO. - É obrigação do ente
público  comprovar  que  todas  as  remunerações  foram
pagas aos seus servidores,  na forma consagrada pela
lei, ou que não houve a prestação do serviço alegada,
por dispor a Administração de plenas condições para
tal  fim,  sendo natural,  em caso de ação de cobrança
ajuizada por servidor, a inversão do ônus probatório. -

  



No tocante ao percebimento dos salários não recebidos
relativos aos meses de outubro a dezembro de 2012, são
direitos  constitucionalmente  assegurados  à  servidora,
sendo vedada sua retenção, pelo que, não tendo o muni-
cípio  demonstrado  o  efetivo  pagamento  das  referidas
verbas, o adimplemento é medida que se impõe.  (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008847720138150261,  4ª Câmara Especializada Cí-
vel, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓB-
REGA COUTINHO , j. em 10-04-2018)

 

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS E TERÇO
CONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO
ELIDIDA PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DO-
CUMENTOS APTOS A COMPROVAR O PAGAMENTO. IN-
TELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCES-
SO  CIVIL/2015.  QUANTIAS  DEVIDAS.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DO
REEXAME NECESSÁRIO. - É direito líquido e certo de todo
servidor público perceber seu salário pelo exercício do car-
go desempenhado, décimo terceiro e gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o sa-
lário normal, nos termos do artigo 7º, VIII, X, XVII, da Carta
Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada. - "A edilidade não pode se negar ao
pagamento de verbas salariais devidas a servidor sob a ale-
gação de que ex-prefeito tenha se desfeito dos documentos
que  comprovariam o  adimplemento.  É  ônus  do  município
provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou ex-
tintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento das
verbas salariais pleiteadas." (TJPB. AC nº 052.2007.000448-
7/001. Relª Juíza Conv. Maria das Graças Morais Guedes. J.
em 05/10/2010). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00022407820118150261, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 03-04-2018) 

Desse modo, deve ser reconhecido o direito às parcelas em comento, nos ter-
mos da sentença.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PRO-
VIMENTO AO APELO, mantendo-se a decisão primeva, em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Le-
andro dos Santos e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substi-
tuição a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

  



 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Is-

mael da Costa Macedo, 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, 08 de maio de
2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                      J/05
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