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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO
OUTORGADA  AO  PROCURADOR  DO
MUNICÍPIO.  DESNECESSIDADE  DE  JUNTADA
NOS  AUTOS.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  VERBA
REMUNERATÓRIA.  TERÇO  DE  FÉRIAS.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO
ENTE  PÚBLICO.  ADIMPLEMENTO  QUE  SE
IMPÕE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA REMESSA
OFICIAL.

-  Com  base  no  entendimento  firmado  em  nossos
tribunais,  não  é  obrigatória  a  juntada  do  mandato
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outorgado  a  procuradores  municipais,  porquanto
encontrarem-se  desobrigados  de  apresentar  o
devidamente instrumento procuratório para estar em
juízo em nome do ente que representam.

- 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.

-  É  direito  constitucionalmente  assegurado  à
servidora a percepção da verba relativa ao terço de
férias, sendo vedada sua retenção, de forma que, não
tendo o município demonstrado o efetivo pagamento
da referida verba, o adimplemento é medida que se
impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover a
remessa oficial e a apelação.

Maria  de  Lourdes  Pereira  Lima  Procópio  ajuizou
Ação  de  Cobrança, em  face  do  Município  de  Olho  D'Água,  afirmando  que  é
servidora pública municipal e, embora tenham laborado regularmente, não percebeu
o terço de férias relativo ao ano de 2014. Diante do panorama apresentado, requereu
o pagamento da verba não adimplida, acrescidas de juros e correção monetária.
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Contestação  apresentada,  fls.  16/28,  refutando  as
alegações iniciais e postulando a improcedência do pedido.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignado os seguintes termos, fls. 33/35V:

 
(…) JULGO  PROCEDENTE  e,  em  consequência,
condeno  o  réu  MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ-PB a
pagar a promovente devidamente qualificada nestes
autos,  a  verba  correspondente  a  1/3  (UM  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PERÍODO 2014),
incidindo  juros  de  mora  e  correção  monetária,  a
partir da citação [art. 240 do novo CPC], calculados
de modo unificado,  pelos índices  de  remuneração
básica da caderneta de poupança, na forma prevista
no art.  1º-F da Lei nº 9.494/1997 com redação dada
pela  Lei  nº.  Condeno,  ainda,  o  promovido  ao
pagamento  de  honorários  advocatícios,  conforme
disposto  no  art.  85,  §  3º,  I,  do  novo  CPC,  no
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, a ser apurado na fase de liquidação. 

Inconformado,  o  promovido interpôs  APELAÇÃO,
fls. 39/40, postulando, em síntese, a reforma da decisão vergastada, sob a alegação de
que a promovente já recebeu a quantia postulada na inicial. Aduz, ainda, que cabe ao
demandante a comprovação do não pagamento das verbas postuladas. 

Contrarrazões,  fls.  43/44V,  postulando,
preliminarmente,  a  ausência  de  poderes  do  causídico  para  recorrer.  No  mérito,
pugna pela manutenção do  decisum, tendo em vista a ilegalidade e abusividade ao
ato praticado pelo recorrente.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
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por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cumpre  examinar  a  preliminar  de
ausência  de  poderes  do  causídico  para  recorrer,  suscitada  pela  promovente  nas
contrarrazões.

Sem razão, contudo, a recorrida, pois, como cediço,
não é obrigatória a juntada do mandato outorgado a procuradores municipais, haja
vista esses não serem obrigados de apresentar o devido instrumento procuratório
para estar em juízo em nome do ente que representam. 

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
escólios:

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  PROFESSOR  DA  REDE
PÚBLICA  MUNICIPAL.  ATO  ADMINISTRATIVO.
ENQUADRAMENTO.  AMPLIAÇÃO  DE  CARGA
HORÁRIA.  PRELIMINARES  DE  FALTA  DE
DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OUTORGADA  À  ADVOGADO  DO  MUNICÍPIO,
REJEITADAS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE
ATUAÇÃO  EM  JORNADA  DE  40  (QUARENTA)
HORAS  SEMANAIS  POR  TRÊS  ANOS
CONSECUTIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART.
16, § ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 28/98. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - A simples
repetição dos termos da petição inicial nas razões de
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apelação somente caracteriza irregularidade formal e
não  ausência  de  dialeticidade.  Evidenciada  mera
reiteração, isso não resulta, por si só, em ofensa ao
aludido  princípio.  Ademais,  percebe-se  da  simples
leitura da peça recursal que não houve reiteração dos
termos da exordial.  In  casu,  a  apelante apresentou
suas razões de modo específico, não havendo que se
falar em imprecisão dos itens recorridos. 
- Não é obrigatória a juntada do mandato outorgado
a  procuradores  municipais,  pois  esses  são
desobrigados  de  apresentar  procuração  para  estar
em  juízo  em  nome  do  ente  que  representam.
Precedentes do STF. Preliminares rejeitadas.
(…)  RECURSO  PROVIDO.  SENTENÇA
REFORMADA.  (Classe:  Apelação,  Número  do
Processo:  0000356-95.2009.8.05.0088,  Relator  (a):
Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara
Cível,  Publicado  em:  21/02/2017)  (TJ-BA  -  APL:
00003569520098050088,  Relator:  Joanice  Maria
Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de
Publicação: 21/02/2017) – negritei.

E,

RECURSO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO DE
MUNICÍPIO.  PEÇA  DESNECESSÁRIA.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. 
- Não é obrigatório formar o instrumento do agravo
com  cópia  do  mandato  outorgado  a  procuradores
municipais,  pois  estes  são  desobrigados  de
apresentar procuração para estar em juízo em nome
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do ente que representam.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.  Brasília,  11  de  fevereiro  de  2015.
Ministra Rosa Weber Relatora (STF - ARE: 858540 GO
-  GOIÁS  4520317-32.0098.0.90.006,  Relator:  Min.
ROSA WEBER,  Data  de  Julgamento:  11/02/2015)  –
negritei.

Por  tais  razões,  é  de  se  rejeitar  a  preliminar
aventada nas contrarrazões recursais.

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
mérito.

Do  cotejo  dos  autos,  infere-se  que  o  desate  da
controvérsia reside em saber se Maria de Lourdes Pereira Lima Procópio, servidora
do  Município de Olho D'Água, faz jus ao percebimento de verbas remuneratórias
supostamente retidas, no caso, o terço de férias relativo ao ano de 2014.

Adianto, de logo, que a questão relativa à remessa
oficial e à apelação se entrelaçam, razão pela qual passo a analisá-las conjuntamento.

Compulsando  o  processo,  vislumbra-se  que  o
promovente  comprovou,  por  meio  da  documentação  colacionada  às  fls.  15/16,  a
existência de vínculo jurídico com o  Município de Olho D'Água desde o ano de
1998, circunstância,  a priori, suficiente para demonstrar o seu direito de perceber  a
verba remuneratória em questão.

Diante  desse  panorama  e  a  fim  de  converter  a
condenação quanto ao pleito exordial,  caberia ao ente municipal,  por seu turno,
acostar  elementos  outros,  com  aptidão  de  impedir,  modificar  ou  extinguir  a
pretensão deferida,  nos termos do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil,
posto ser  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
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tal fim, sendo natural, em caso de ação de cobrança ajuizada por servidor, a inversão
do ônus probatório, o que, diga-se de logo, não ocorreu de forma satisfatória, haja
vista  não  ter  comprovado  o  adimplemento  da  verba  pleiteada,  tampouco  a  não
prestação dos serviços no período em referência.

Nesse  caminhar,  preceitua  o  art.  373,  II,  do  novo
Código de Processo Civil vigente:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor  -
destaquei.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte de Justiça
é no sentido de ser  “ônus do município provar a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao  recebimento  das
verbas  salariais  pleiteadas”. (TJPB;  Rec.  026.2011.000322-0/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 27/06/2013; p. 16) – negritei.

Na mesma direção:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO NATALINA E REMUNERAÇÕES
RETIDAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  AO  BANCO
GERENCIADOR  DA  CONTA  DESTINADA  AO
DEPÓSITO DAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR.
APRESENTAÇÃO  DE  EXTRATOS  BANCÁRIOS
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO DISCUTIDO
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PAGAMENTO.  DILIGÊNCIA  REQUERIDA  PELO
MUNICÍPIO NA CONTESTAÇÃO E DISPENSADO
TACITAMENTE  EM  AUDIÊNCIA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO
DA  AUSÊNCIA  DOS  PAGAMENTOS.  FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II,
DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1. Não há que
se falar em cerceamento de defesa se a parte, quando
oportunizada pelo juízo, não requer a produção de
outras  provas,  desistindo  tacitamente  do
requerimento anteriormente formulado. 2. O art. 333,
II,  CPC, estabelece ser ônus do réu a comprovação
quanto à existência dos fatos impeditivos do direito
do  autor.  3.  Apelação  e  remessa  necessária
desprovidas.  (TJPB;  Ap-RN  0000117-
75.2015.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 04/05/2015; Pág. 19) – destaquei.

Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior é  incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, sim,
comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce para o mesmo o
ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse, vejamos:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
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est). (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).

Com  base  nessas  considerações,  entendo  que  a
decisão de primeiro grau não merece ser reformada, pois, diante do entendimento
acima esposado, é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento do terço de
férias correspondente ao ano de 2014.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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