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—  “O  art.  333,  II,  CPC,  estabelece  ser  ônus  do  réu 
a comprovação quanto  a  existência  dos  fatos  impeditivos, 
modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira, 
por si só, não é o bastante para a devida comprovação do pagamento, 
porquanto representa mero lançamento unilateral de informações nos 
assentamentos  funcionais  do  servidor.”  (TJPB;  APL  0005246-
38.2009.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/12/2014; Pág. 31) 

Vistos etc.

 Trata-se de apelação cível interposta por Thiago Vieira da Silva, 
nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do  Município de Igaracy, contra a 
sentença  de  fls.  97/100,  julgando parcialmente  procedente,  o  pedido,  condenando  o 
município a pagar ao autor as férias dos anos de 2007/2008 e 2011/2012, com juros de 
mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária, pelo INPC, 
desde  o  ajuizamento  da  ação.  Honorários  advocatícios  arbitrados  em 10% (dez  por 
cento) sobre o valor da condenação

O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  104/109),  assegura 
fazer jus às férias de 2009, 2010 e 2011, pois os documentos trazidos pela edilidade não 
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são provas suficientes do efetivo pagamento.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 115).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls. 
122/124, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
   É o relatório. Decido.

DA REMESSA OFICIAL

O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito  
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela 
Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
(...)
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o  
direito  controvertido,  for  de  valor  certo  não  excedente  a  60  (sessenta)  
salários  mínimos,  bem como no caso  de  procedência  dos  embargos  do 
devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor
A partir de uma análise do supracitado dispositivo percebe-se 

não  ser  cabível  a  reapreciação  da  matéria,  em  sede  de  remessa  oficial,  quando  a 
condenação não alcançar o patamar de 60 salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o 
posicionamento anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado 
para a determinação do cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa 
até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O 
STJ firmou nova posição a respeito do tema, afirmando que,  quando a sentença for 
ilíquida,  não  é  possível  adotar  o  valor  atualizado  da  causa  como  parâmetro  para 
verificação da incidência do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.REEXAME  NECESSÁRIO.  LIMITAÇÃO. 
INTRODUÇÃO DO §  2.º  DO ART.  475 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL  PELA  LEI  N.º  10.352/01.  CAUSA  DE  VALOR  CERTO  NÃO 
EXCEDENTE  A 60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  PROLAÇÃO 
DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA. 
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL. 
DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
AGRAVO DESPROVIDO.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de 
Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez do 
título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa como 
parâmetro para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade da 
regra  estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo  Civil.2. 
Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar  as razões  consideradas no 
julgado  ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus  próprios 
fundamentos.3.  Agravo  regimental  desprovido.(AgRg  no  Ag  1254476/SP, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, 
DJe 24/05/2010)
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Como  no  presente  caso  a  sentença  é  ilíquida,  conheço  da 
remessa oficial.

O ora apelante, servidor público municipal, ajuizou a presente 
ação  alegando  não  ter  recebido  o  terço  de  férias  dos  cinco  anos  anteriores  ao 
ajuizamento da ação.

O  magistrado  a  quo,  a  seu  turno,  julgou  parcialmente 
procedente, o pedido, condenando o município a pagar ao autor as férias dos anos de 
2007/2008 e 2011/2012, com juros de mora de 0,5 (meio por cento) ao mês, desde a 
citação,  e  correção monetária,  pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.  Honorários 
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A partir de uma análise dos autos percebe-se ter o douto juiz 
excluído as férias referentes a 2009, 2010 e 2011, sob o argumento de que a edilidade 
comprovou seu pagamento através das fichas financeiras de fls.  46; 64; 83.

No entanto, importa destacar que os mencionados documentos 
não  são  suficientes  para  comprovar  o  pagamento  de  tais  verbas,  conforme 
jurisprudência do TJPB. Vejamos:

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA.CONTRATAÇÃO DE NATUREZA 
JURÍDICA  ADMINISTRATIVA.  CARGO  EM  COMISSÃO.  VERBAS 
SALARIAIS  NÃO  PAGAS  PELO  ENTE  MUNICIPAL.  FÉRIAS  E 
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  ALEGAÇÃO 
DE PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS ATRAVÉS DE FICHA 
FINANCEIRA INDIVIDUAL. PROVA UNILATERAL. DOCUMENTO 
INÁBIL.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  SE  IMPÕE  AO  PROMOVIDO. 
OBEDIÊNCIA  AO  DISPOSTO  NO  ART.  333,  11,  DO  CPC. 
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  - 
Constitui ônus do ente municipal trazer aos autos documentos hábeis, 
capazes  de comprovar o pagamento  do débito alegado.  -  "O ônus da 
prova  incumbe  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor,  nos moldes do art.  333, 
inciso II, do CPC." (TJPB - Processo: 04620100014300001 Relatora: DESA 
MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA  CAVALCANTI  -  Orgão 
Julgador: 2a CÂMARA CÍVEL - Data do Julgamerl1 : 07/08/2012). (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005869620138150031, 3ª Câmara 
cível, Relator Dr. Marcos Coelho de Salles -Juiz Convocado , j. em 06-05-
2014) 

APELAÇÃO.  REMESSA  OFICIAL,  CONHECIDA  DE  OFÍCIO. 
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS. 
APRESENTAÇÃO  DAS FICHASFINANCEIRAS.  DOCUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA COMPROVAÇÃO DO  ADIMPLEMENTO. 
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO 
DO  DIREITO  AUTORAL.  ÔNUS  DO  RÉU. ART.  333,  II,  DO  CPC. 
NÃO COMPROVAÇÃO,  PELO MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DA 
VERBA PLEITEADA. DESROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA 
NECESSÁRIA. 1.  O  art.  333,  II,  CPC,  estabelece  ser  ônus  do  réu 
a comprovação quanto a existência dos fatos impeditivos, modificativos 
ou extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira, por si só, não é o 
bastante  para  a  devida comprovação do  pagamento,  porquanto 
representa  mero  lançamento  unilateral  de  informações  nos 
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assentamentos  funcionais  do  servidor. (TJPB;  APL  0005246-
38.2009.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/12/2014; Pág. 31) 

Dessa forma, a sentença há de ser reformada, pois caberia ao 
apelado ter comprovado, por meio de documentação idônea, o pagamento do terço de 
férias referente ao período pleiteado.

Por fim, verifica-se que o magistrado a quo aplicou os juros de 
mora de 6% (seis por cento) ao ano. Importante ressaltar, contudo, que a presente ação 
foi ajuizada sob a égide da Lei nº 11.960/2009, dessa forma, a incidência de juros deve 
se  dar  nos  moldes  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  de  acordo  com o  art.  5º  da 
referida lei.

Nesse sentido, cite-se entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  CABIMENTO 
RESTRITO  ÀS  HIPÓTESES  LEGALMENTE  PREVISTAS.  OMISSÃO 
CONFIGURADA. JUROS DE MORA.SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA.
  1. O recurso integrativo previsto em nosso ordenamento está destinado a 
sanar  os  vícios  relacionados  no  art.  535  do  CPC  quando  omisso, 
contraditório  ou  obscuro  o  julgado.  Existindo  omissão  sobre  questão 
regularmente  suscitada,  impõe-se  o  conhecimento  dos  embargos.   2. 
Conforme decidido, os juros de mora deverão ser de 1% ao mês, nos termos 
do art. 3.º  Decreto n.º 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de 
publicação da Medida Provisória n.º 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei 
n.º 9.494/97.  3. A partir da MP n.º 2.180-35/2001, o percentual é de 0,5% ao 
mês, índice esse que vigorou até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, 
que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei  n.º 9.494/97.  4. Finalmente,  a 
partir  da  Lei  n.º  11.960/2009,  os  juros  de  mora  correspondem  ao 
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança.  5.   Embargos 
acolhidos,  sem  efeitos  infringentes.(EDcl  no  REsp  1121773/RS,  Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 
05/03/2012)

Apesar  de  tal  matéria  não  ter  sido  suscitada  na  apelação, 
conheço em sede de remessa oficial.

Por  tais  razões,  CONHEÇO DA REMESSA E DOU-LHE 
PROVIMENTO PARCIAL,  apenas  para  determinar  que  a  incidência  dos  juros  de 
mora seja nos moldes aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o  art. 5º da 
Lei nº 11.960/2009, e DOU PROVIMENTO ao recurso apelatório, para condenar a 
edilidade ao pagamento do terço de férias de 2009, 2010 e 2011, mantendo a sentença 
em seus demais termos. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 26 de janeiro de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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