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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO  –  APELAÇÃO  CÍVEL –
AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL – TERÇO DE FÉRIAS –
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –
PROVA  DO  PAGAMENTO  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO  QUANTO  AOS  ANOS  DE
2008,  2009  E  2010  –  IRRESIGNAÇÃO  DA
AUTORA  –  COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE
FOLHAS  DE  PAGAMENTO  –  DOCUMENTO
PÚBLICO  –  PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE
VERACIDADE  NÃO  DESCONTITUÍDA  PELA
PARTE  PROMOVENTE  –  MEIO  DE  PROVA
CABÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 333, II,  DO
CPC – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  E  NO  STJ  –
MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA  –  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO  –  ART.  557,  CAPUT,  DO
CPC.

 Quando a Edilidade demonstra o pagamento
de parte das verbas pleiteadas, estas devem ser
afastadas  da  condenação,  como  procedeu  o
Juízo a quo, com fulcro no art. 333, II, do CPC.

 Esta Corte de Justiça, em consonância com o
entendimento  do  STJ,  aceita  como  prova  do
pagamento a apresentação de ficha financeira,
folha  de  pagamento  ou  contracheque,  eis  que
são documentos público e gozam de presunção
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relativa de veracidade, notadamente quando não
impugnados pela outra parte.

 Sentença  em  consonância  com  o
entendimento  jurisprudencial  dominante  nesta
Corte  de  Justiça  e  no  STJ.  Negativa  de
Seguimento ao apelo, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por EXPEDITA MARIA
DE ARAÚJO em face  da  sentença  de  fls.  91/95,  que julgou  parcialmente
procedente  a  Ação  de  Cobrança  ajuizada  pela  apelante  em  face  do
MUNICÍPIO DE IGARACY,  ora apelado,  reconhecendo o direito  autoral  ao
pagamento  do  terço  de  férias  referente  aos  anos  de  2007  e  2011,  mas
indeferindo o pleito quanto ao período em que a Administração Municipal fez
prova do pagamento.

Em suas razões (fls. 98/103), a promovente pleiteia a reforma
parcial  da decisão  a quo,  de modo a julgar totalmente procedente a ação,
considerando, em especial, que as folhas de pagamento apresentadas pela
Edilidade não registram a assinatura da servidora, razão pela qual não devem
ser aceitas como provas do fato desconstitutivo do direito autoral ao terço de
férias dos anos de 2008, 2009 e 2010. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 111.

Às fls. 118/120, a d. Procuradoria de Justiça declarou inexistir
interesse público que reclame atuação ministerial no presente feito.

É o breve relatório.

DECIDO

De plano, vislumbro que o presente recurso comporta análise
monocrática,  consoante  autoriza  o  art.  557,  caput1,  do  CPC,  porquanto  a
decisão  vergastada  apresenta-se  em  consonância  com  a  jurisprudência
dominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, conforme
veremos. 

No  caso,  a  apelante  é  servidora  pública  do  Município  de
Igaracy, onde exerce o cargo de professora desde outubro de 1986, conforme
demonstram  os  documentos  de  fls.  10/18,  havendo  ajuizado  a  presente
demanda almejando receber valores correspondentes aos terços de férias dos
anos de 2007 a 2011.

1 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. 
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Contudo,  a  ação  fora  julgada  parcialmente  procedente  pelo
Juízo  a quo  (fls. 91/95), que reconheceu o direito autoral ao terço de férias
dos anos de 2007 e 2011, mas indeferiu o pleito no que tange ao período de
2008 a 2010, considerando as folhas de pagamento anexadas pelo promovido
às fls. 37, 52 e 71, que foram aceitas como prova do efetivo repasse daquelas
verbas à servidora.

Inconformada  com  a  parcela  não  alcançada  em  1º  grau,  a
promovente recorreu da sentença, ressaltando que as folhas de pagamento
não podem servir de prova do recebimento de tais valores,  porquanto não
foram  assinadas  pela  autora.  Noutro  ponto,  aponta  a  ausência  de
comprovante do depósito bancário realizado na conta corrente da apelante.

Como  se  vê,  a  matéria  devolvida  consiste  em definir  quais
documentos a Fazenda Pública pode utilizar para fazer prova do pagamento
das verbas remuneratórias aos seus servidores.

Nesse  aspecto,  o  entendimento  jurisprudencial  dominante
nesta Corte de Justiça, em consonância com o posicionamento do STJ, aceita
como prova do pagamento em questão a apresentação de ficha financeira,
folha  de  pagamento  ou  contracheques,  eis  que são documentos  públicos,
gozando  de  presunção  relativa  de  veracidade,  notadamente  quando  não
impugnados pela outra parte.

Sobre o assunto, vejamos os julgados abaixo:

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  EM
AUDIÊNCIA.  REJEIÇÃO.  (…)  Verbas  salariais.
Exclusão  do  13º  salário  do  ano  de  2008  e  2009.
Efetivo adimplemento,  por meio da ficha financeira,
que goza de presunção relativa de veracidade. Título
excluído  da  condenação  cujos  pagamentos  foram
demonstrados. Adicional  de  insalubridade.  Aplicação,
por analogia, do anexo 14 da norma (…).2

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  FICHAS
FINANCEIRAS.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  VERBAS
REQUERIDAS. Desprovimento do recurso. Registro que
as fichas financeiras acostadas aos autos gozam de
presunção de veracidade,  vez  que emana de órgão
pertencente  à  administração  pública. Diante  das
provas carreadas aos autos,  verifique-se que o próprio
apelante  juntou  sua  ficha  financeira,  comprovando  o
pagamento  dos salários  relativos  aos meses de junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro
de 2012.3

2 TJPB; Ap-RN 0002991-10.2012.815.0171;  Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Ferreira
Ramos Junior; DJPB 17/10/2014; Pág. 17).
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ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO
CÍVEL.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  CONVERTIDA
EM  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ADMISSÃO  SEM
CONCURSO  PÚBLICO.  CONTRATO  NULO.  SALÁRIO
DE  JANEIRO  DE  2011.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO  POR  MEIO  DE  FICHA  FINANCEIRA.
DOCUMENTO PÚBLICO NÃO IMPUGNADO. MANTIDA
A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. (…).4

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO  DAS  VERBAS.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  333,  II,  DO  CPC.  (...)
Consoante  a  jurisprudência  do  TJPB,  “a  ficha
financeira, juntada aos autos pela municipalidade, é
documento  apto a  comprovar  o  efetivo  pagamento,
ainda mais quando a parte contrária se mostra inerte
em demonstrar, através de simples extrato bancário,
que não recebeu tais quantias”. (…).5

Semelhantemente decide o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO
INEXISTENTE.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
REAJUSTE  DE  28,86%.  (...)  APRESENTAÇÃO  DAS
FICHAS  FINANCEIRAS.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.  CABIMENTO.  ART.
332 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
(...)  Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte  Superior  as  fichas  financeiras  colacionadas
pela  Administração  constituem-se  provas  legítimas
para  a  comprovação  do  pagamento  das  parcelas
devidas  a  título  do  reajuste  de  28,86%,  a  teor  do
disposto  no  art.  332  do  Código  de  Processo  Civil.
Agravo regimental desprovido.6

Diante  disso,  conclui-se  que  a  Edilidade  logrou  êxito  em
comprovar o pagamento dos terços de férias relativos aos anos de 2008, 2009
e 2010, respectivamente através das folhas de pagamento acostadas às fls.
37,  52  e  71,  documentos  que  não  foram  impugnados  pela  servidora  em
momento oportuno, a qual permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 84.

Por tais razões, confirmo a sentença quanto à improcedência
parcial  dos pedidos,  mantendo a condenação com relação ao período não
comprovado pelo Município.

3 (TJPB;  APL  0000157-49.2013.815.0381;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 16/10/2014; Pág. 15)

4 TJPB; AC 0001411-18.2011.815.0061; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 26/06/2014; Pág. 14.

5 TJPB; Rec. 0000740-36.2013.815.0251; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 04/06/2014; Pág. 10.
6 STJ - AgRg no REsp 531.776/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA

DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014.
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Assim, nego seguimento ao apelo, cujas razões apresentam-se
em desacordo com a jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça e no
STJ.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto, NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO,  por
observar que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento
jurisprudencial  dominante  nesta  Corte  de  Justiça,  bem  como  no  Superior
Tribunal de Justiça,  o que faço de forma monocrática, nos termos do art.
557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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