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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000127-18.2015.815.0551.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Remígio.
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APELANTE: Município de Algodão de Jandaíra.
PROCURADOR: Eduardo de Lima Nascimento.
APELADO: Luzinaldo Teodório da Silva.
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EMENTA:  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REMUNERAÇÃO  E
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  DIREITOS  DO  SERVIDOR.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE
AUTENTICIDADE  DOS  DOCUMENTOS  QUE  INSTRUEM  A  PETIÇÃO
INICIAL AINDA QUE SEJAM CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  DA  AUTENTICIDADE  DOS  DOCUMENTOS  PELO
APELANTE  PERANTE  O  JUÍZO.  DIREITO  À  REMUNERAÇÃO  E  À
GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE
FEDERADO. DESPROVIMENTO.

1. Os documentos colacionados pela parte, ainda que sejam cópias não autenticadas
dos originais, gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária
o ônus de impugnar-lhes a autenticidade ou a veracidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.

2. Cabe ao ente federado a prova do pagamento de valores devidos ao servidor
público integrante dos seus quadros.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível e à Remessa Necessária n.º 0000127-18.2015.815.0551, na Ação de Cobrança
em  que  figuram  como  partes  Luzinaldo  Teodório  da  Silva  e  o  Município  de
Algodão de Jandaíra.

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 e da
Remessa Necessária e negar-lhes provimento.

VOTO.

O  Município  de  Algodão  de  Jandaíra interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Remígio, nos autos da
Ação de Cobrança  em face dele  ajuizada  por  Luzinaldo Teodório da Silva,  f.
28/32,  que  julgou  procedente  o  pedido  para  condená-lo  a  pagar  ao  Autor,  ora
Apelado, a remuneração do mês de dezembro de 2012 e a gratificação natalina do
mesmo ano, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês e de correção monetária,
ambos  desde  a  citação,  ao  fundamento  de  que  o  servidor  público  tem  direito



subjetivo à contraprestação remuneratória pelo exercício de suas funções e de que
cabia ao Ente Federado a prova do pagamento dos valores pleiteados, ônus do qual
não  se  desincumbiu,  condenando-o,  ainda,  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios,  arbitrados  em  20%  sobre  o  valor  da  condenação,  deixando  de
submeter o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas Razões, f. 36/40, sustentou que não há provas do inadimplemento
e que os documentos encartados, por serem cópias não autenticadas dos originais,
não têm força probante, pelo que requereu a reforma da Sentença para que o pedido
seja julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  43/45,  o  Apelado  argumentou  que  se  presumem
autênticas as cópias de documentos assim declaradas por Advogado e que cabia ao
Município o ônus da prova do adimplemento das prestações exigidas, razões pelas
quais requereu o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 51/53, não se manifestou sobre o mérito, por
entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III,
do Código de Processo Civil, cujo correspondente no CPC de 2015 é o art. 178.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de admissibilidade,  conheço da Apelação e,  de
ofício, conheço, também, da Remessa Necessária, com fundamento na Súmula n.º
490, do Superior Tribunal de Justiça1, por se tratar de Sentença ilíquida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
documentos colacionados pela parte, ainda que sejam cópias não autenticadas dos
originais, gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o
ônus de impugnar-lhes a autenticidade.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCURAÇÃO.  SUBSTABELECIMENTO.  FOTOCÓPIA  NÃO
AUTENTICADA. PRESUNÇÃO  JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE. 1.  A
autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento é desnecessária,
porquanto  presumem-se  verdadeiros  os  documentos  juntados  aos  autos  pelo
autor,  cabendo  à  parte  contrária  argüir-lhe  a  falsidade.  Inaplicabilidade  da
Súmula n. 115/STJ. Precedente: (EREsp 898510/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, DJ. 05/02/2009; EREsp
881170/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/12/2008,  DJ.  30/03/2009).  2.  A documentação juntada nos autos mediante
fotocópia  goza  de  presunção    juris  tantum  ,  mesmo  que  não  autenticada,
incumbindo à parte contrária impugná-la. Precedentes: (EREsp 179.147/SP, Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 30.10.2000; EREsp 450974 / RS, Min. Cesar Asfor
Rocha,  DJ  15/09/200;  AGA  3563.189-SP,  Min.  Eliana  Calmon,  DJU  de
16/11/2004).  3.  Embargos de divergência desprovidos (STJ, EREsp 1015275/RS,
Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  17/06/2009,  DJe
06/08/2009).

O  Apelante,  embora  devidamente  citado,  f.  23-v,  ofertou  Contestação

1 Súmula 490 – A dispensa de reexame necessário,  quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.



intempestiva, f. 24/25, e não questionou, durante todo o procedimento no Primeiro
Grau, a veracidade ou a autenticidade dos documentos encartados.

Tais documentos comprovam, claramente, que o Apelado ocupa o cargo de
Vigilante nos quadros do Município de Algodão de Jandaíra desde 16 de janeiro de
2004 e que recebeu, regularmente, sua remuneração até novembro de 2012, f. 7/18.

Cabia ao Município a prova do pagamento da remuneração de dezembro
de 2012 e da gratificação natalina do mesmo ano, direitos pleiteados na Exordial,
ônus  do  qual  não  se  desvencilhou,  sendo  direito  do  servidor  o  recebimento  da
remuneração pelo exercício de suas funções e de décimo terceiro salário, consoante
art. 39, § 3.º, da Constituição da República.

Posto isso,  conhecidas  a Apelação e a Remessa Necessária, nego-lhes
provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


