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REMESSA  OFICIAL  —  SENTENÇA  ILÍQUIDA  — 
CONHECIMENTO  —  APELAÇÃO  CÍVEL  — 
COBRANÇA — VERBAS SALARIAIS  EM ATRASO — 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —  IRRESIGNAÇÃO  — 
PRELIMINAR  —  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  — 
REJEIÇÃO  —  MÉRITO  —  TERÇO  DE  FÉRIAS   E 
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  —  DIREITO 
ASSEGURADO  PELO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  —  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA 
EDILIDADE  CAPAZ  DE  IMPEDIR,  ALTERAR  OU 
EXTINGUIR  O  DIREITO  PLEITEADO  —  ÔNUS 
PROBATÓRIO  DA  MUNICIPALIDADE  —  NÃO 
DEMONSTRADO  O  PAGAMENTO  DAS  VERBAS  — 
JUROS  DE  MORA  —  LEI  Nº  11.960/2009  — 
SEGUIMENTO  NEGADO  À  APELAÇÃO  E 
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.
—“Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração  intentada 
por empregado ou funcionário público, opera a inversão do ônus 
probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento dos salários dos seus servidores ou que estes não 
trabalharam  no  período  reclamado,  pois  os  autores, 
normalmente,  não  têm  meios  materiais  para  demonstrar  a 
inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos 
os recursos para fazer prova do contrário”.  (Remessa ex ofício 
353/04(6562),  Câmara  única  do  TJAP,  Rel  Raimundo  Vales. 
J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004). 

Vistos etc.

 Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  cível  interposta  pelo 
Município de Conceição, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Luciana Moura 
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de Santana, contra a sentença de fls. 41/43, julgando procedente, em parte, o pedido, 
condenando o município a pagar à autora o salário referente ao mês de dezembro de 
2008,  férias  de  2009 e  2010,  bem como as  férias  e  décimo terceiro  proporcionais, 
referentes ao ano de 2007, tudo com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 
partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do inadimplemento.

O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  47/49),  levantou  a 
preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  sob  a  alegação  de  ser  incabível  ao  caso  o 
julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma não ter  a apelada comprovado ser 
servidora municipal.

Contrarrazões às fls. 54/57.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 63/64, 
opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação,  porquanto  ausente 
interesse que recomende a sua intervenção.

 
   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 
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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)

Como  no  presente  caso  a  sentença  é  ilíquida,  conheço  da 
remessa oficial.

DA PRELIMINAR

Cerceamento de Defesa

O apelante levantou a preliminar de cerceamento de defesa, sob 
o argumento de não ter ocorrido a devida produção de provas. 

No entanto, o caso em tela comporta o julgamento antecipado da 
lide, pois o mérito se trata de questão meramente de direito, e não reclamam os fatos de 
provas a serem produzidas em audiência. Quando se encontram presentes os requisitos 
necessários para se julgar antecipadamente a lide, deverá o Juiz fazê-lo, nos termos do 
art. 330, I do Código de Processo Civil:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de 
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

É de  se  ressaltar  que  o  julgamento  antecipado da  lide  não  é 
faculdade,  mas  um  dever-poder  do  magistrado,  ao  qual  está  adstrito  se  ocorrente 
quaisquer das hipóteses do art. 330 do CPC (quando a questão de mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em 
audiência; quando ocorrer a revelia - art. 319 do CPC), não lhe cabendo qualquer poder 
discricionário para proceder à indevida ou impertinente dilação probatória, sob pena de 
ofensa ao princípio da celeridade processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO 
MUNICÍPIO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO.  POSSIBILIDADE. 
Sendo a matéria de direito e de fato, e considerando o Julgador que o 
aspecto  fático  da  controvérsia  encontra-se  suficientemente 
comprovado nos autos, possível se torna o julgamento antecipado da 
lide, nos termos do artigo 330, I do CPC, mesmo em se tratando de 
direito indisponível, em que a revelia não induz a confissão ficta (art. 
320,  II).  Apelo conhecido e  improvido.  (Apelação Cível  nº  83979-
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4/188 (200402245550), 4ª Câmara Cível do TJGO, Firminópolis, Rel. 
Des. Almeida Branco. j. 10.03.2005, unânime, DJ 11.04.2005).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ajuizou a presente ação, requerendo o pagamento de 
verbas pretéritas. Com vistas a comprovar suas alegações, atendendo ao disposto no art. 
333, I, do CPC, colacionou aos autos, em oportunidade própria, os documentos de fls. 
08/11. 

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente, em parte, o 
pedido,  condenando  o  município  a  pagar  à  autora  o  salário  referente  ao  mês  de 
dezembro  de  2008,  férias  de  2009  e  2010,  bem como  as  férias  e  décimo  terceiro 
proporcionais, referentes ao ano de 2007, tudo com juros de mora de 1% (um por cento) 
ao  mês,  a  partir  da  citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  a  contar  do 
inadimplemento.

Pois bem. Sabe-se que o trabalhador rural e urbano têm, como 
garantia constitucional, o gozo de férias anuais pagas com, pelo menos, um terço a mais 
do que o salário normal, bem como ao décimo terceiro salário, conforme se verifica o 
art. 7º, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que  
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral  ou no  
valor da aposentadoria; 

Nesse sentido:

 REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RETIDAS. 
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS FÉRIAS E O 13º SALÁRIO. 
PAGAMENTO  DEVIDO.  DIREITO  ASSEGURADO  NA 
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ÔNUS  DA  FAZENDA 
PÚBLICA DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS. 
INCIDÊNCIA DO ART.  557  DO  CPC E  DA SÚMULA Nº  253  DO 
STJ.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO 
E  À  REMESSA OFICIAL. O  direito  ao décimo terceiro salário  e  às 
férias anuais remuneradas é previsto no art. 7º, incisos VI e XVII da 
Constituição Federal  , sendo estes conferidos aos servidores ocupantes 
de cargos públicos por força do art. 39, § 3º da Lei maior  . TJPB: “em 
ação  de cobrança,  é  ônus  do  município  comprovar  o  pagamento  das 
verbas  salariais.  Não  havendo  essa  comprovação,  impõe-se  a 
condenação  do  ente  público,  como  na  espécie”.  (apelação  cível  nº 
035.2011.000337-9/001,  1ª  Câmara  Cível,  djpb  18/12/12). (TJPB; 
APL  0001822-83.2013.815.0031;  Rel.  Des.  José  Ferreira  Ramos 
Junior; DJPB 27/08/2014; Pág. 8) 

Ora,  não se  poderia  exigir  que a  autora/apelada apresentasse 
prova  negativa  do  não-pagamento  pela  municipalidade  ou  mesmo  prova  de  que 
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realmente  prestou  serviço  nos  períodos  pleiteados,  pois  é  incumbência  da  edilidade 
provar  que  remunerou  seus  funcionários  ou  que  estes  não  laboraram  nos  meses 
mencionados.

O Município não comprovou o pagamento das quantias devidas 
relativas ao período pleiteado, como também não apresentou provas que impedissem, 
modificassem ou extinguissem o direito da apelada de receber as mencionadas verbas 
pretéritas.

 Nesse diapasão, citem-se os seguintes arestos:

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  Prestação  de  serviços. 
Ônus  da  prova.  Réu.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do  CPC  . 
Prefeitura.  Débito  contraído  por  ex-prefeito.  Recusa  ao 
pagamento.  Obrigação  de  saldar  a  dívida.  Apelação  Cível 
desprovida.  Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  de 
acordo com o estabelecido no artigo 333,  inciso II,  do Código de 
Processo Civil  . Não pode o Município devedor se recusar a saldar 
a  dívida  contraída  por  ex-prefeito,  prejudicando  o  direito  do 
particular,  mesmo porque o contrato é firmado com a Prefeitura 
e,  não,  com  o  administrador (TJ-PB  –  Apelação  Cível  nº 
888.2003.006527-7/001  –  Relator  Des.  Antonio  de  Pádua  Lima 
Montenegro – 4ª Câmara Cível – Data Julgamento: 16/12/2003 – Data 
de Publicação: 13/1/2004).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA EX OFFICIO. COBRANÇA 
CONTRA MUNICÍPIO.  SERVIDOR CONCURSADO. VENCIMENTOS. 
INADIMPLENCIA.  EFETIVO  EXERCICIO  DO  CARGO  E  VÍNCULO 
FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
DEFENSORIA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO ESTATAL. PROCEDENCIA 
PARCIAL.  1.  Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração 
intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do 
ônus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não 
trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não 
tem meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, 
que,  por  sua  vez,  dispõe  de  todos  os  recursos  para  fazer  prova  do 
contrário.  2.  Não  provando  a  Administração  o  adimplemento  das 
obrigações  salariais,  ou  que  o  servidor  a  elas  não  faz  jus  porque  não 
trabalhou, são devidas  as  verbas  cobradas.  3.  Cabe à parte  autora,  como 
prova primeira dos fatos constitutivos do seu alegado direito a salários, a 
demonstração do vinculo laboral mantido com o município (...) Remessa ex 
officio  353/04(6562),  Câmara  única  do  TJAP,  Rel.  Raimundo  Vales. 
J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004.

Por fim, verifica-se que o magistrado a quo aplicou os juros de 
mora  de 12% (doze 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 
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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)

Por tais razões, nos moldes do art. 557, caput, do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO à apelação cível e DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA 
OFICIAL, 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, 
mantendo a sentença em seus demais termos. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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