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CIO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  JULGAMENTO  ANTECI-
PADO DA LIDE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODU-
ÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  OU  NÃO 
POR PARTE DA EDILIDADE.  ACOLHIMENTO. NULI-
DADE  DA SENTENÇA.  RETORNO  DOS AUTOS  À 
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EMANADA  DO  ART.557,  §1.º-A,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL.

-  Tendo  o  promovido  postulado  expressamente  pela 

produção de prova necessária ao julgamento da lide, é 

de se acolher a preliminar de cerceamento do direito de 

defesa, anulando a sentença, para determinar o retorno



dos autos à comarca de origem, a fim de oportunizar a efeti-

vação do que fora pleiteado.

-  "Se  a  decisão  recorrida  estiver  em manifesto  confronto  

com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo  

Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá  

dar provimento ao recurso".1

Vistos.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Maria Luiza Tavares 

da Costa e pelo Município de Esperança e em face da sentença proferida nos autos da 

Ação Ordinária de Revisão de Benefício c/c Cobrança de Diferenças Salariais movida 

pela primeira apelante.  

Alega a autora que é pensionista da Funpreve, desde 16/04/2002, na condi-

ção viúva do Sr. Manuel Lino da Costa, falecido em 17/10/2001.

Afirma, ainda, que de acordo com Emenda Constitucional nº 20/98, possui 

direito a receber o benefício da pensão por morte no valor correspondente à totalidade 

dos proventos do falecido. 

Outrossim, sustenta que as gratificações de representação, de função  e o 

adicional por tempo de serviço foram incorporadas aos proventos do seu ex-cônjuge, ra-

zão pela qual afirma ter direito a perceber sua pensão com tais acréscimos.

Sobrevindo a sentença (fls.80/81-verso), o magistrado a quo julgou parcial-

mente procedente o pleito inaugural, condenando a Edilidade e a Autarquia Previdenciária 

a pagar à autora os anuênios suprimidos no período de fevereiro/2007 a janeiro/2012, 

tudo devidamente atualizado.

Insatisfeita, a promovente apelou (84/88), aduzindo, novamente, as alega-
1Art. 557, §1º-A do CPC.
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ções apresentadas por ocasião da inicial, de que as parcelas já mencionadas foram incor-

poradas, conforme de verifica da ficha financeira de fls.10.

Outrossim, se insurge no tocante ao quesito da sentença que declarou ine-

xistir ofensa à Súmula 27 desta Corte de Justiça, na medida que a Edilidade lhe assegu-

rou o pagamento dos seus proventos em valor não inferior ao salário mínimo. Nesse sen-

tido, afirma que os cálculos da contadoria, utilizados na fundamentação do decisório, de-

veriam ter considerado apenas o valor do salário-base, e não o do bruto.

Ademais, alega que o servidor da ativa recebe o salário base no valor do mí-

nimo legal, portanto deve perceber o equivalente, acrescido da gratificação de representa-

ção, de função e do adicional por tempo de serviço.

Por  sua  vez,  também  inconformado,  o  Município  promovido  apelou  (fls. 

89/95), alegando, preliminarmente,  nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, 

uma vez que afirma a necessidade de produção de provas, mormente quanto à demons-

tração do adimplemento das parcelas fixadas na sentença, através da ficha financeira da 

autora. Outrossim, aduz, novamente, a nulidade do decisum a quo, por ausência de deter-

minação do duplo grau de jurisdição, bem ainda alega a sua ilegitimidade passiva. No mé-

rito, pugna pela reforma da decisão no que tange a sua condenação ao pagamento do re-

troativo do anuênio, bem ainda quanto à condenação na verba honorária, pugnado pela  

aplicação do art. 21 do CPC.

 Contrarrazões ofertadas apenas pela autora, às fls.99/101.

Manifestação ministerial às fls.  113/115,  deixando de opinar pela ausência 

de interesse público primário.

                                
                                               É o relatório.

               DECIDO.
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O feito versa sobre Ação de Revisão de Pensão c/c Cobrança de Parcelas 

de Anuênio, na qual a promovente requer o pagamento da mencionada verba, dentre ou-

tros pleitos.

Por ocasião da sentença, o Município de Esperança fora condenado “a pa-

gar ao autor os anuênios devidos no período de fevereiro/2007 a janeiro/2012, tudo atuali -

zado e corrigido monetariamente...”  -fls.81-verso.

Ocorre que, o Ente Municipal, por ocasião de sua contestação, pugnou pela 

produção de provas, sendo tal requerimento ratificado às fls.69/71, ao responder ao des-

pacho de fls.66, que determinou a manifestação das partes acerca da produção de ele-

mentos de convicção.

Inobstante as solicitações acima descritas, o julgador primevo julgou  anteci-

pado a lide, sem qualquer manifestação acerca dos mencionados pedidos, por entender 

suficiente a documentação colacionado ao caderno processual, sem oportunizar ao pro-

movido a possibilidade de demonstrar o adimplemento das verbas já mencionadas, fato 

extintivo do direito do autor.

Ora, apesar de constar, nos autos, vários contracheques, verifico que estes 

não completam o período estipulado na condenação, faltam meses do ano de 2007(feve-

reiro, março, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro), 2008 (abril, julho e novem-

bro) e 2011(julho e setembro), não podendo o julgador supor o inadimplemento das referi-

das parcelas, ainda mais quando a parte pugna pela produção de provas.

Ademais, analisando detidamente a documentação acima referida, verifico 

que, em vários dos meses dos quais fora condenada, a edilidade pagou as questionadas 

parcelas, fato  que indica a sua boa-fé, na medida que existem indícios de verdade nas 

suas alegações, deixando clara a possibilidade do prejuízo da administração ao restar im-

possibilitada de apresentar documentação necessária à sua defesa.

Acerca da questão, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça: 
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SERVIDOR.  PROCESSUAL  CIVIL.  PROGRAMA  DE  IN-

CENTIVO À EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA -  PDV. PRES-

TAÇÃO DE SERVIÇO POSTERIOR À OPÇÃO. PROVA DO-

CUMENTAL.  JUNTADA  POSTERIOR  A  CONTESTAÇÃO 

DA  AÇÃO  PRINCIPAL.  POSSIBILIDADE.  DECLARAÇÃO 

EMITIDA  POR  DEPUTADO  ESTADUAL.  SÚMULA  07.  - 
Esta Colenda Corte tem permitido a juntada de prova do-
cumental em momento diverso do oferecimento da peça 
exordial e da contestação, desde que honrado o princí-
pio do contraditório, inexistente a má-fé, e que o docu-
mento não seja indispensável à propositura da ação. - A 

prevalência conferida ao documento de lavra de deputado 

estadual, em detrimento das certidões emitidas pelo Depar-

tamento de Pessoal da Assembléia Legislativa, fundou-se no 

fato de que os recorridos prestavam seus serviços no gabi-

nete daquele parlamentar, assertiva cuja análise importaria 

no reexame do quadro fático, proibido pela Súmula 07 do 

STJ. - Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp:  320372 AL 2001/0048880-3,  Relator:  Ministro  VICENTE 

LEAL, Data de Julgamento: 06/09/2001, T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 01.10.2001 p. 261) (grifei)

Desse modo, vislumbro que assiste razão ao apelante, eis que postulou ex-

pressamente  pela  diligência  acima  mencionada,  que  possibilitará  a  demonstração  do 

adimplemento ou não das verbas fixadas na sentença, não sendo razoável dispensá-la.

Registre-se que, em outro processo, já decidi no sentido de que sendo a pro-

va essencial à elucidação dos fatos, não há razão para deixar de oportunizar a produção. 

Vejamos, mutatis mutandis:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  
CONTRATO.  REQUERIMENTO  DE  PROVA  PERICIAL.  
ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS APLICADOS SÃO MAIO-
RES  QUE  OS  CONTRATADOS.  CAPITALIZAÇÃO  NÃO 
PREVISTA NA AVENÇA. NECESSIDADE DA INVESTIGA-
ÇÃO TÉCNICA, IN CASU. POSSIBILIDADE DE CERCEA-
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MENTO DE DEFESA ACASO SEJA MANTIDO 0 INDEFE-
RIMENTO. PRECEDENTES. PROVIMENTO DA SÚPLICA.  
- A aplicação do artigo 330, I, do CPC, exige muita cautela  
do magistrado pois a mais tênue dúvida pode gerar a neces-
sidade  de  produção  de  prova.  ....  TJDF;  Rec  
2011.01.1.212610-0; Ac. 645.683; Quinta Turma Cível; Rel.  
Des.  Romeu  Gonzaga  Neiva;  DJDFTE  17/01/2013;  Pág.  
303. -  Apresentando-.se essencial a produção da prova  
pericial  para  a  elucidação  da  situação  fática  litigiosa,  
não ha porque indeferi-Ia, sob pena de ofensa aos prin-
cípios  da  ampla  defesa,  do contraditório  e  do devido  
processo legal.  ....  TJMG; AGIN 1.0707.11.026155-9!001;  
Rel.  Des.  Guilherme  Luciano  Baeta  Nunes;  Julg.  
04/09/2012; DJEMG 06109/2012. - Sendo a perícia requeri-
da pela demandante, e estando a mesma sob benefício da  
justiça gratuita, caberá ao Estado assumir os ônus advindos  
da produção de tal prova. (Proc. n.º 20020110561814/002,  
Rel.:  Des.  José  Ricardo  Porto,  1.ª  Câmara  Cível,  D.J.:  
07/03/2013)(grifei)

Na mesma linha de raciocínio:

RECURSO  ESPECIAL  -  CONSÓRCIO  -  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - OCORRÊNCIA DE FRAUDE  
-  PROVA  ORAL  REQUERIDA  -  JULGAMENTO  
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA –  
OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide parece  
precipitado  diante  das  graves  alegações  de  fraude  
suscitadas  nos  autos,  mormente  havendo  notícia  da  
ocorrência de outros tantos fatos semelhantes envolvendo a  
recorrida.  Necessidade  de  ampla  produção  de  provas.  
Cerceamento  de  defesa  configurado.  2.  Recurso  especial  
conhecido  e  provido.(REsp  1095479/RJ,  Rel.:  Ministro  
FERNANDO  GONÇALVES,  T-4  –  Quarta  Turma,  D.J.:  
04/03/2010)

Sendo  assim,  atendendo  ao  devido  processo  legal,  em  especial  aos 

princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e da justiça substancial, urge 

que se anule a sentença, para se reabrir a instrução processual, com a realização da 

prova documental solicitada, sendo necessária a baixa dos autos à Vara de origem para o 

cumprimento desse mister.

Pelo exposto, com fulcro no art. 557, §1.º -A, do CPC, dou provimento ao 

apelo, decretando a nulidade da sentença impugnada, para determinar o retorno dos 

autos à origem, para os fins já descritos. 
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Intime-se as partes.

Providências necessárias.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Des. José Ricardo Porto 
          Relator
                                                                                       

J/05
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