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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  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.  54/56)  do  Juiz  de  Direito  daquela
Comarca, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada
por Clarice Thamara Ferreira de Oliveira Rocha, condenando o promovido a
pagar os  “décimos terceiros salários de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e as
férias  +  1/3  referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2008/2009,  2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012” (fl. 56).

Nas razões do seu apelo (fls. 59/64), 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. 59).

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. 59).

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

Nas  contrarrazões  de  fls.  67/69,  a  apelada  pugnou  pela
manutenção do decisum.

Às fls. 76/77, a Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  intervenção
ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Inicialmente, destaco ser imprescindível  o reconhecimento do
reexame necessário,  apesar deste não haver sido determinado em primeiro
grau.

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



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  a  remessa  oficial  em
conjunto com o recurso apelatório.

A  autora  alegou  na  exordial  que  foi  nomeada  pelo
município/promovido para a função de Diretoria de Escola municipal em 03 de
fevereiro de 2003, saindo dos quadros da edilidade em 31 de dezembro de
2012. 

Aduziu,  no  entanto,  que  não  gozou  férias,  nem  recebeu
indenização acrescida do respectivo terço constitucional, bem como não auferiu
décimos terceiros salários, pelo que requereu a condenação do promovido ao
pagamento dos décimos terceiros salários dos anos de 2008 a 2012 e das
férias,  mais  o  terço  dos  períodos  aquisitivos  de  2008/2009,  2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

Na  sentença  de  fls.  54/56,  o  magistrado  a  quo julgou
parcialmente procedente o pleito exordial, condenando o promovido a pagar os
“décimos terceiros salários de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e as férias + 1/3
referentes  aos  períodos  aquisitivos  de  2008/2009,  2009/2010,  2010/2011  e
2011/2012” (fl. 56).

Deve ser mantida a condenação.

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.  09/22.  Logo,
caberia  ao  réu,  comprovar  que  realizou  o  pagamento  das  verbas  que  a
demandante reputa inadimplentes, mesmo porque o décimo terceiro salário e
as  férias,  acrescidas  do  respectivo  terço,  são  garantias  constitucionais
asseguradas a todo trabalhador.

Nas razões do seu apelo (fls. 59/64), 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. 59).



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. 59).

Observo, no entanto, que as fichas financeiras juntadas pelo
promovido/apelante não comprovam o pagamento das verbas pleiteadas na
ação,  pois  nos  espaços  destinados  às  férias  e  ao  décimo  terceiro  salário
(rubricas  cobradas  na  demanda)  os  documentos  se  encontram em branco,
reforçando a tese de que não houve o respectivo pagamento. 

Ademais,  embora  a  jurisprudência  desta  Corte  venha,  em
regra, aceitando a apresentação de fichas financeiras como meio probante de
pagamento  efetuado  a  servidor  público  em  ação  de  cobrança  de  verbas
salariais, 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).

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



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).

Dessa  forma,  ainda  que  o  espaço  destinado  às  verbas
pleiteadas na ação estivessem preenchidos (o que, repita-se, não se encontra
evidenciado) as fichas financeiras colacionadas aos autos não serviriam como
meio probante hábil, por terem sido confeccionadas à mão, sem a assinatura
do servidor responsável pelo preenchimento.

Com efeito, diante da ausência de prova do adimplemento 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.

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



Registro  que  como  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.

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, 24 de abril de 2015.

JUIZ Ricardo Vital de Almeida
              RELATOR

G/07

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


