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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000212-38.2014.815.0551.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Remígio.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Algodão de Jandaíra. 
ADVOGADO: Eduardo de Lima Nascimento. 
APELADO: José Alexandre Rafael dos Santos. 
ADVOGADA: Dilma Jane Tavares de Araújo.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.  SALÁRIO  E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SÚMULA Nº 490, DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCIDENTE DE
FALSIDADE NÃO SUSCITADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 390, DO CPC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DAS FÉRIAS EM PECÚNIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/2015. NÃO
COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DO PAGAMENTO DO SALÁRIO E
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. A alegação genérica de suposta falsidade de documentos colacionados aos autos,
sem que tenha sido suscitado o respectivo incidente de falsidade, nos termos do art.
390, do CPC, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade a eles inerente.

2. Tratando-se de documentos correspondentes ao pagamento de servidor, é pacífico
o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que cabe
ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou
então, fazer prova de que o funcionário não faz jus ao direito reclamado, porquanto,
lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e à Apelação Cível n.º 0000212-38.2014.815.0551, em que figuram
como partes  o Município de Algodão de Jandaíra e José  Alexandre  Rafael  dos
Santos. 

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, de
ofício, da Remessa Necessária, e negar-lhes provimento.



VOTO.

O Município de Algodão de Jandaíra interpôs Apelação contra a Sentença, f.
52/57, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Remígio, nos autos da Ação
de Cobrança em face dele ajuizada por José Alexandre Rafael dos Santos, que julgou
procedente o pedido, condenando-o ao pagamento das remunerações referentes ao mês
de dezembro/2012 e o décimo terceiro salário do ano de 2012, bem como ao pagamento
dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação,
deixando de submeter o Julgado ao duplo grau de jurisdição. 

Em suas razões, f. 61/66, alegou a ausência de autenticidade dos documentos
referentes ao fato constitutivo do direito do Autor, e a  inexistência nos arquivos
municipais de documentação comprovando a inadimplência dos direitos por ele
postulados, bem como que as férias foram gozadas, não podendo serem convertidas
em pecúnia.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e  o
pedido julgado improcedente.

Nas Contrarrazões, f. 69/72, o Apelado requereu o desprovimento do Apelo, ao
argumento de que o advogado goza de fé pública, nos moldes da Lei nº 11.925/09,
declarando a autenticidade dos documentos colacionados com a exordial, e que é
ônus do promovido a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
seu direito.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e, de ofício, da
Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública1,
analisando-as conjuntamente. 

O Apelado foi nomeado para exercer o Cargo de Auxiliar de Saneamento, com
lotação na Secretaria de Saúde em 06 de outubro de 1997, Portaria nº 103/1997, f. 07,
restando demonstrado, por conseguinte, seu vínculo com a Administração Pública.

Alega o Apelante a suposta ausência de autenticidade das provas produzidas
pelo Apelado, entretanto não suscitou o respectivo incidente de falsidade, nos termos
do art. 4302 do CPC/2015, razão pela qual deve ser preservada a presunção de
veracidade dos documentos.

1 Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça: “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”.

2Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias,  
contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo
se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19. 



O Apelante alega, outrossim, que as férias não podem ser convertidas em
pecúnia, em razão de terem sido gozadas, entretanto, cumpre esclarecer que o
Apelado não requereu em sua exordial a conversão das férias em pecúnia, tampouco
houve condenação da Edilidade neste ponto, motivo pelo qual ausente o interesse
recursal nesse ponto.

No tocante ao salário retido  e ao décimo terceiro salário pleiteados pelo
Apelado, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça de que cabe ao
Município demonstrar a sua efetiva quitação ou provar que o servidor não faz jus ao
direito reclamado, porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito autoral, de acordo com o art. 373, II, do Código
de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante, impondo-se, desta
forma, a manutenção da Sentença.

Posto isso, conhecida a Apelação e, de ofício, a Remessa Necessária, nego-
lhes provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


