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- “o Promovente, como destacou a Procuradoria de
Justiça, “não apresentou, por meios de documentos
probatórios,  a  legitimidade  para  pleitear  as  verbas
perseguidas,  isso  porque  não  juntou  nenhuma
certidão  de  casamento  ou  união  estável  com  a
falecida  servidora,  muito  menos  certidão  de
possíveis  filhos  que  tivera  com  a  mesma,  nem
mesmo nomeação de inventariante do espólio do “de
cujus”.”

Vistos etc.

Trata-se de Remessa Necessária e  Apelação Cível interposta

pelo  Município  de  Monteiro  contra sentença de fls. 72/77  que julgou

parcialmente  procedente o pedido “para condenar  o município  promovido a

pagar  à  promovente  o  terço  constitucional  de  férias  referente  ao  período

aquisitivo de 2002/2007, acrescido de correção monetária e juros moratórios,

no percentual de 6% ao ano.

Em seu Apelo  de fls. 79/82, defende, em síntese, a Apelante



Apelação Cível nº 0000326-26.2013.815.0061

que a sentença merece reforma, em virtude da ausência de requerimento do

terço de férias. Por fim, pede o provimento do Apelo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão

de fl. 87.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 93/96, opinou pela anulação

da sentença, com determinação de retorno dos autos à instancia originária, sob

a  argumentação  de  ausência  de  intervenção  do  Ministério  Público  e

ilegitimidade ativa ad causam.

É o relatório. 

DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise

dos Recursos.

De fato, cabe razão parcial ao Ministério Público.

Quanto  a  nulidade  da  sentença  por  falta  de  intervenção  do

Ministério,  entendo que os  herdeiros,  presentes  na  fl.  46, já  adquiriram a

maioridade  civil,  não  gerando  prejuízo,  a  ausência  de  manifestação

Ministerial.  

No que tange a falta de legitimidade ativa, merere ser anulada

a sentença.  É que, depreende-se do caderno processual que o Autor interpôs

a presente Ação reividicando direito da servidora falecida,  Maria Helena Freire.

Todavia,  o  Promovente,  como  destacou  a  Procuradoria  de  Justiça,  “não

apresentou, por meios de documentos probatórios, a legitimidade para pleitear

as  verbas  perseguidas,  isso  porque  não  juntou  nenhuma  certidão  de

casamento ou união estável com a falecida servidora, muito menos certidão de

possíveis  filhos  que  tivera  com  a  mesma,  nem  mesmo  nomeação  de

inventariante do espólio do “de cujus”.”
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Tem mais,  atento ao princípio da economia processual  e

para evitar  prejuízo as partes, à fl. 98, o feito foi convertido em diligência,

a fim de intimar o Autor/Apelado, para que apresentasse o documento

que comprovasse a representação do espólio ou, na impossibilidade,  o

termo de renúncia dos demais herdeiros em seu favor.

Não obstante, o Promovente apresentou, apenas, o termo

de renúncia de um dos filhos, conforme fl. 109.

Assim, na falta de  regularização do pólo ativo,  reconheço a 

ilegitimidade ativa.

Diante de todos os fundamentos expostos, DECLARO NULA a

sentença. No mais, reconheço a falta de legitimidade do autor para figurar no

polo passivo da demanda e julgo extinto  o feito  sem resolução mérito,  nos

termos do art. 267, VI, do Código de Processso Civil.

Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa, ___ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                          Relator
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