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REEXAME NECESSÁRIO RECONHECIDO DE
OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.   AÇÃO  DE
COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS RETIDAS.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA QUITAÇÃO.
FICHAS  FINANCERIAS  PREENCHIDAS  À
MÃO E SEM A ASSINATURA DO  SERVIDOR
RESPONSÁVEL.  PROVA  PRECÁRIA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM
CONDENATÓRIO.  NECESSIDADE.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO
APELATÓRIO  E  AO  REEXAME
NECESSÁRIO. ART. 557, CAPUT, CPC.

Sendo  a  sentença  ilíquida  é  imperativo  o
reconhecimento  ex-officio do  reexame
necessário, à luz da Súmula 490 do STJ.

Em se tratando de ação de cobrança de verbas
salariais  retidas,  compete  ao  autor  provar  a
existência  do  vínculo  trabalhista  com  a
edilidade promovida.  Se esta aduz ter pago a
dívida cobrada, deve provar o alegado, por se
tratar  de  fato  extintivo  do  direito  perseguido
(art. 333, II, CPC).

Na  linha  de  precedentes  desta  Corte,  “uma
ficha financeira produzida manualmente e sem
assinatura  de  servidor  responsável  não  se



presta  como  meio  hábil  a  comprovar  o
adimplemento  de salário  de servidor,  eis  que
não representa prova iniludível do pagamento”1.

Ausente  prova hábil  a  demonstrar  a  quitação
das  verbas  salariais  cobradas,  deve  ser
mantida a condenação sentencial.

Vistos, etc.

O  Município  de  Alagoa  Grande  interpôs  Apelação  Cível
buscando  a  reforma  da  sentença  (fls.  26/28)  do  Juiz  de  Direito  daquela
Comarca, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada
por  Rafaela Cassiano Cabral,  condenando o promovido a pagar  “o  décimo
terceiro salário de 2009, este proporcional; além das férias 1/3 referentes aos
períodos aquisitivos de 2009/2010, este proporcional; e os salários referentes
aos meses de julho e agosto de 2012” (fl. 28).

Nas razões do seu apelo (fls. 30/36), o município/apelante aduz
que  “o pagamento das verbas foi demonstrado através da ficha funcional do
reclamado, anexa aos autos, donde comprova que todas as verbas trabalhistas
devidas pela prestação do cargo em provimento foram cumpridas” (fl. 31).

Sustenta,  nesse  aspecto,  que  “as  fichas  funcionais  são
documentos oficiais, comprobatórios tanto das atividades desempenhadas pelo
servidor  quanto  pelos  pagamentos  a  ele  auferidos,  conforme  entendimento
colhidos das jurisprudências deste Egrégio Tribunal” (fl. 31).

Com essas considerações, requer o provimento do apelo, a fim
de que seja julgado improcedente o pleito exordial.

Nas  contrarrazões  de  fls.  39/41,  a  apelada  pugnou  pela
manutenção do decisum.

Às fls. 48/52, a Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se,
inicialmente, pelo reconhecimento do reexame necessário, apesar deste não
haver  sido  determinado  em  primeiro  grau.  Em  seguida,  opinou  pelo
desprovimento da apelação e pelo provimento parcial da remessa oficial, “para
adequar a sentença de primeiro grau em relação à atualização dos valores
devidos,  devendo incidir  juros moratórios no percentual  de 0,5% ao mês,  a
partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento,
conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97” (fl. 52). 

É o relatório.
Decido.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012901220138150031, Relator DES JOSE
RICARDO PORTO, j. em 14-11-2014.



Inicialmente, assiste razão à Procuradoria de Justiça quanto à
imprescindibilidade  do  reexame  necessário,  apesar  deste  não  haver  sido
determinado em primeiro grau.

É que, à luz da Súmula 490 do STJ,  “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”.

In casu, a sentença é ilíquida porque não foi estabelecido valor
condenatório certo e determinado, devendo, pois, passar pelo crivo do reexame
necessário.

Feito  esse  registro,  passo  a  analisar,  quanto  à  questão
meritória, a remessa oficial em conjunto com o recurso apelatório, para ao final
tergiversar sobre a questão da atualização monetária, também abordada pelo
parquet no parecer de fls.  48/52.

A  autora  alegou  na  exordial  que  foi  contratada  pelo
município/promovido  para  a  função  de  cozinheira  de  creche,  tendo  sido
exonerada em dezembro de 2012.

Aduziu,  no  entanto,  que  deixou  de  receber  os  salários  dos
meses de julho e agosto de 2012, bem como o décimo terceiro salário do ano
de 2009 e as férias mais o terço constitucional do período aquisitivo 2009/2010,
pelo que requereu a condenação do município/promovido ao pagamento de tais
verbas.

Na  sentença  de  fls.  26/28,  o  magistrado  a  quo julgou
parcialmente procedente o pleito exordial, condenando o promovido a pagar “o
décimo  terceiro  salário  de  2009,  este  proporcional;  além  das  férias  1/3
referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2009/2010,  este  proporcional;  e  os
salários referentes aos meses de julho e agosto de 2012” (fl. 28).

Conforme entendimento difundido na jurisprudência pátria, em
se tratando de ação de cobrança de verbas salariais retidas, compete ao autor
provar a existência do vínculo trabalhista com a edilidade promovida.  Se esta
aduz ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato
extintivo do direito perseguido (art. 333, II, CPC).

In casu,  a existência do vínculo funcional entre e autora e a
edilidade resta comprovada por meio dos documentos de fls. 11 (ficha funcional
relativa ao ano de 2012) e 23/25 (ficha funcional e contrato relativo ao ano de
2011). Logo, caberia ao réu, comprovar que realizou o pagamento das verbas
que a demandante reputa inadimplentes, mesmo porque o salário, o décimo
terceiro  e  as  férias,  acrescidas  do  respectivo  terço,  são  garantias
constitucionais asseguradas a todo trabalhador.



Nas razões do seu apelo (fls. 30/36), o município/apelante aduz
que  “o pagamento das verbas foi demonstrado através da ficha funcional do
reclamado, anexa aos autos, donde comprova que todas as verbas trabalhistas
devidas pela prestação do cargo em provimento foram cumpridas” (fl. 31).

Sustenta,  nesse  aspecto,  que  “as  fichas  funcionais  são
documentos oficiais, comprobatórios tanto das atividades desempenhadas pelo
servidor  quanto  pelos  pagamentos  a  ele  auferidos,  conforme  entendimento
colhidos das jurisprudências deste Egrégio Tribunal” (fl. 31).

De fato, a jurisprudência desta Corte tem, em regra, aceitado a
apresentação  de  fichas  financeiras  como  meio  probante  de  pagamento
efetuado a servidor público em ação de cobrança de verbas salariais. Nesse
sentido: Processo Nº 00002860320148150031, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. em 10-11-2014.

Ocorre  que  a  hipótese  dos  autos  guarda  importante
peculiaridade, qual seja a de que tais fichas financeiras foram preenchidas à
mão e sem a assinatura do servidor que a preencheu, o que torna a prova
precária,  à luz de precedentes deste Tribunal  atinentes a casos da mesma
espécie. Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CARGO 
COMISSIONADO.  DIREITO  AO  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO  E  FÉRIAS.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
FICHA  FINANCEIRA  PREENCHIDA  “À  MÃO”  E  SEM
ASSINATURA.  PROVA  PRECÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO, POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ART. 333,
II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  APLICAÇÃO DO
ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO RECURSO.
-  Uma  ficha  financeira  produzida  manualmente  e  sem
assinatura  de  servidor  responsável  não  se  presta  como
meio  hábil  a  comprovar  o  adimplemento  de  salário  de
servidor,  eis  que  não  representa  prova  iniludível  do
pagamento.
- É direito de todo servidor público perceber seu salário pelo
exercício do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º,
X,  da  Carta  Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal
qualquer tipo de retenção injustificada.
- 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 verbas salariais não pagas.
Inteligência do art.  333, II,  do Código de Processo Civil.  -
Não logrando êxito, a municipalidade, 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.2 (grifei).

REMESSA  NECESSÁRIA  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE  COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  PELO  ENTE  ESTATAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  TERÇO  CONSTITUCIONAL
DE  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIOS  DEVIDOS.  FICHAS
FINANCEIRAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ÔNUS  DO  ENTE  MUNICIPAL.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  AFASTADA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.
557, CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS
RECURSOS. - Segundo o disposto no artigo 475 do CPC e
no enunciado da Súmula 490 do STJ, a sentença ilíquida,
proferida  contra  a  Fazenda  Pública,  suas  autarquias  e
fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de
jurisdição obrigatório.
-  Como  é  cediço,  o  13º  salário  e  o  gozo  de  férias
remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do
seu valor, constituem direitos sociais assegurados a todos
trabalhadores, seja ele estatutário ou celetista, por força da
previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.
- Analisando atentamente as fichas financeiras colacionadas
ao caderno processual, infere-se que foram preenchidas “a
mão”, como bem consignou o juiz primevo, e, mesmo assim,
não  comprovam  o  pagamento  das  verbas  pleiteadas  na
exordial, já que, na maior parte dos campos referentes a 13º
salário e férias não há qualquer preenchimento de valor.
-  Considerando que o Ente Municipal não trouxe aos autos
prova  do  efetivo  pagamento das  verbas  em  que  foi
condenado,  não  se  descuidando  de  demonstrar  o  fato
impeditivo  do  direito  do  autor,  merece  ser  mantida  a
sentença vergastada.
-  Sendo  as  razões  da  apelação  manifestamente
improcedentes,  e  ainda  por  estar  em  confronto  com
jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e de Cortes
Superiores,  impõe-se a  negativa  de seguimento  conforme
previsão do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.3

(grifei).

Ressalte-se, ademais,  que as fichas financeiras colacionadas
aos  autos  (repita-se,  precárias,  por  terem sido  preenchidas  à  mão,  sem a
assinatura do servidor que a preencheu) se referem apenas aos anos de 2012
(fl. 09) e 2011 (fl. 23), não tendo o demandado juntado qualquer documento
atinente às verbas concernentes aos anos de 2009/2010 (em relação aos quais
a autora cobra as férias e o décimo terceiro salário), inexistindo também provas

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012901220138150031, Relator DES JOSE
RICARDO PORTO, j. em 14-11-2014.
3 TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00015569620138150031,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 20-11-2014) 



ou mesmo alegações do promovido no sentido de que a parte não laborava
para a edilidade em tal período. 

Com efeito,  diante do inadimplemento das verbas salariais a
que  faz  jus  a  autora,  deve  o  município/apelante  ser  compelido  a  quitar  a
obrigação, pelo que há de ser mantida a condenação sentencial.

Por  fim,  observa-se,  quanto  à  atualização  monetária,  que  o
magistrado  a quo  determinou que fosse  “tudo devidamente corrigido desde a
data  do  vencimento  pelo  índice  oficial  de  remuneração  da  caderneta  de
poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97” (fl. 98).

No  parecer  de  fls.  48/52,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo provimento parcial da remessa oficial, “para adequar a sentença de
primeiro grau em relação à atualização dos valores devidos, devendo incidir
juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e correção
monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento, conforme o art. 1º-F da Lei nº
9.494/97”.

Denota-se, assim, que a Douta Procuradoria de Justiça requer
a fixação dos consectários legais nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela MP nº 2180-35/01, e não com a redação dada pelo
art. 5º da Lei nº 11.690/2009, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.    

Ocorre que a modificação nos moldes pleiteados pelo parquet
prejudicaria a Fazenda Pública, haja vista que a atualização monetária prevista
no art.  5º  da Lei  nº 11.690/09,  declarado inconstitucional  pelo STF, é mais
benéfica  à  edilidade,  de  forma que  a  fixação  estabelecida  na  sentença  só
poderia ser reformada através de recurso voluntário do autor, inexistente no
caso dos autos.

Se a sentença não tivesse fixado os consectários legais é que
estes poderiam ser arbitrados de ofício em segundo grau. Como, no entanto,
houve  tal  arbitramento  e  a  reforma  pretendida  pelo  parquet agravaria  a
condenação da Fazenda Pública, esta não pode ser procedida em sede de
remessa oficial, à luz do disposto na Súmula 45 do STJ, segundo a qual “no
reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta
a fazenda publica”

Registro que, como em relação ao aspecto meritório (devolvido
pelo recurso apelatório e pela remessa oficial) a sentença está em consonância
com jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, sequer é necessário o
exame  da  matéria  pelo  órgão  colegiado,  sendo  possível  o  julgamento
monocrático de que trata o art. 557, caput, CPC, que, à luz da Súmula 2534 do
STJ, também é aplicável à remessa oficial.

4 Súmula 253/STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 
reexame necessário.



Face ao exposto,  NEGO SEGUIMENTO à remessa oficial  e
ao recurso apelatório, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, o que
faço monocraticamente, com fulcro no art. 557,  caput, CPC e na Súmula 253
do STJ.

 
P.I.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

JUIZ Ricardo Vital de Almeida
              RELATOR

G/07


