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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  AUTORA
QUANTO  AOS  DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO. PROVAS
RELEVANTES  PARA  O  JULGAMENTO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  VERIFICADO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  APELAÇÃO  E
REEXAME OFICIAL PREJUDICADOS. CAUSA
MADURA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  1.013,  §3º,
INCISO  II,  DO  CPC/2015.  MÉRITO  DA
DEMANDA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  EM  LEI  LOCAL.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO.  PERCENTUAL
ATUALIZADO  ATÉ  A  REVOGAÇÃO  DA
LEGISLAÇÃO.  FÉRIAS.  SERVIDOR  EM
ATIVIDADE.  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.
DIREITO  NÃO  ASSEGURADO  POR  NORMA
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE.  TERÇO  DE
FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.
REGISTRO EM DOCUMENTOS UNILATERAIS.
INSUFICIÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
EFETIVO PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA.

1. A princípio registra-se a nulidade da sentença,
por  manifesto  cerceamento  de  defesa,  na
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medida em que o  Juiz aceitou como meios de
prova documentos apresentados pelo Município,
mas deixou de oportunizar à parte autora prazo
para manifestar-se sobre os mesmos.

2.  Considerando  que  a  causa  encontra-se
madura,  é possível  o  julgamento  do mérito  da
demanda,  com  autorização  expressa  do  art.
1.013, §3º, II, do CPC/2015.

3.  Quanto  ao  adicional  por  tempo  de  serviço,
verifica-se  que  o  direito  está  previsto  na  Lei
Complementar  nº  02/90,  razão  pela  qual  é
devido  o  pagamento  do  benefício.  Contudo,  o
percentual  respectivo  deverá  ser  atualizado
somente até a edição da Lei Complementar nº
14/2011,  que  expressamente  revogou  a  lei
anterior,  devendo  ser  preservado  o  direito
adquirido da servidora.

4. Por sua vez, o pleito de pagamento de férias
também  deve  ser  indeferido,  eis  que  tal
benefício  ainda  pode  ser  gozado  pela  autora,
visto  que  permanece  nos  quadros  da
Administração.  Ademais,  entende este Tribunal
que a conversão das férias em pecúnia somente
é possível quando existe previsão expressa em
lei  local,  o  que  não  se  observa  no  caso  em
análise.

5.  Por  fim,  atesta-se  o  direito  da  apelante  ao
pagamento  dos  terços  de  férias  e  décimos
terceiros  salários,  referentes  aos  períodos
aquisitivos já finalizados e não alcançados pela
prescrição  quinquenal,  considerando  que  os
documentos  apresentados  pela  Edilidade  não
são  aceitos  como  prova  da  efetiva  percepção
dos  valores  pelo  servidor,  eis  que  produzidos
unilateralmente,  segundo  a  jurisprudência
dominante nesta Corte de Justiça. Procedência
parcial da demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  anular  de  ofício  a  sentença,
julgando  procedente  a  ação,  prejudicados  os  recursos  oficial  e
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voluntário, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 93.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,
esta última interposta por ROSALINA PEREIRA DA SILVA em face da
sentença de fls. 66/70, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, ora
apelado, condenando a Edilidade ao pagamento de adicional por tempo
de serviço  até  o  dia  03  de  maio  de  2011,  data  da  edição  da  LC nº
14/2011, observada a prescrição quinquenal.

Em  sua  razões  (fls.  71/77),  a  apelante  pugna  pelo
reconhecimento  do  seu  direito  ao  décimo  terceiro  salário,  férias  e
respectivo  terço,  quanto  ao  período  reclamado  na  exordial,  além  do
pagamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço  quanto  ao  período
posterior ao dia 03 de maio de 2011, tendo em vista que lei posterior não
pode afastar o seu direito adquirido ao benefício.

Contrarrazões às fls. 81/82.

Além  do  recurso  voluntário,  os  presentes  autos  foram
remetidos a esta Corte de Justiça para a análise da remessa necessária.

Eis o relatório.

VOTO

No caso, o apelante ajuizou a presente ação de cobrança
em face do Município  de Nova Olinda,  pugnando pelo  pagamento de
décimos  terceiros  salários,  férias  acrescidas  do  terço  constitucional  e
quinquênio,  em  percentual  compatível  a  seu  tempo  de  serviço,
considerando que exerce cargo efetivo de auxiliar de serviços desde 1º
de fevereiro de 1994.

Ao  apreciar  a  demanda,  o  magistrado  julgou
improcedentes os pedidos quanto aos décimos terceiros salários, férias e
respectivo  terço,  por  considerar  os  documentos  de fls.  52/55  e 59/62
como  prova  do  pagamento  dos  valores.  Noutro  ponto,  condenou  a
Edilidade ao pagamento de adicional por tempo de serviço até a edição
da Lei  Complementar  nº  14/2011,  que revogou a lei  anterior,  na qual
estava previsto o direito ao referido adicional.

Contudo,  verifica-se  que  a  referida  decisão  padece  de
nulidade insanável, haja vista a configuração de cerceamento de defesa
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em desfavor da parte autora, na medida em que não teve a oportunidade
de se manifestar quanto ao documentos de fls. 59/62, os quais foram
apresentados  pelo  Município  e  aceitos  com  prova  por  ocasião  do
julgamento da demanda.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  MANIFESTAÇÃO
SOBRE  OS  DOCUMENTOS.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a
ementa  serve  de  acórdão.  Recurso  próprio,  regular  e
tempestivo.  2  -  Julgamento  antecipado  da  lide.
Cerceamento  de  defesa.  Conquanto  se  admita  o
julgamento antecipado da lide no procedimento dos
Juizados  Especiais  Cíveis,  não  pode  haver,  na
adoção  desta  providência,  supressão  de  faculdade
processual, como a de conhecer, e eventualmente se
manifestar sobre os documentos juntados pela parte
contrária (art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995).
Preliminar  que  se  acolhe  para  anular  a  sentença  e
determinar a intimação da parte autora para manifestação
sobre  os  documentos  e  vídeos  insertos  nos  autos  em
sede de contestação. 3 ? Recurso conhecido e provido.
Sentença  anulada.  Sem  custas  processuais  e  sem
honorários  advocatícios.  (TJDF  -  RI:
07176914420158070016,  Relator:  AISTON  HENRIQUE
DE  SOUSA,  Data  de  Julgamento:  26/01/2016,
SEGUNDA  TURMA  RECURSAL,  Data  de  Publicação:
Publicado no DJE : 05/02/2016).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. JUNTADA
DE  DOCUMENTOS  NA  CONTESTAÇÃO.  PROLAÇÃO
DE  SENTENÇA  SEM  OBSERVÂNCIA  DO
CONTRADITÓRIO.  NULIDADE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. 1. A juntada de documentos, por qualquer das
partes,  impõe  ao  magistrado  o  dever  de  ouvir  a  parte
contrária (art. 398, do CPC), possibilitando que ambos os
litigantes  possam  contribuir  para  a  formação  do
convencimento  do  julgador,  sob  pena  de  violação  ao
princípio do contraditório e ampla defesa. 2.  A conduta
adotada pelo juízo a quo, configura evidente cerceamento
ao  direito  de  defesa  da  autora  e,  indo  além,  viola  o
princípio  do  amplo  acesso  ao  Poder  Judiciário  ou  da
inafastabilidade de jurisdição. 3. Provimento do recurso,
com  a  anulação  da  sentença.  (TJRJ  -  APL:
02208226720138190001 RJ 0220822-67.2013.8.19.0001,
Relator:  DES.  MARCOS  ALCINO  DE  AZEVEDO
TORRES, Data de Julgamento: 17/03/2015,  VIGÉSIMA
SÉTIMA  CAMARA  CIVEL/  CONSUMIDOR,  Data  de
Publicação: 20/03/2015 00:00).
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Assim, reconheço de ofício a nulidade da decisão  a quo,
razão pela qual  entendo como prejudicado o julgamento dos recursos
oficial e voluntário.

Entretanto, por expressa autorização do art. 1.013, §3º, II1,
do novo CPC, aplico a teoria da causa madura e passo à análise dos
pedidos dispostos na exordial, individualmente considerados.

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

De acordo com o art. 37 da Lei Complementar nº 02/90 do
Município de Nova Olinda, os seus servidores fazem jus ao adicional por
tempo de serviço, a base de 5% (cinco por cento) do vencimento, por
cada quinquênio de efetivo exercício (fl. 14-verso).

Contudo, após a edição da Lei Complementar nº 14/2011,
o referido benefício deixou de existir, em decorrência da revogação da lei
anterior que o estabelecia.

Ocorre  que,  a  previsão  normativa  posterior  não  pode
prejudicar o direito adquirido da servidora que já pertencia aos quadros
da  Administração  Municipal,  de  modo  que  passará  a  fazer  jus ao
pagamento do referido adicional, em percentual compatível ao seu tempo
de serviço à época da vigência da LC nº 14/2011.

Considerando o data de ingresso disposta na portaria de
nomeação de f. 08, qual seja, 1º de fevereiro de 1994, conclui-se que em
2011 a autora contava com mais de quinze anos de efetivo exercício,
fazendo jus, portanto, ao pagamento de adicional por tempo de serviço
no percentual de 15% (quinze por cento) de seu vencimento.

Nesse sentido,cito os julgados abaixo:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
COBRANÇA.  VERBAS  TRABALHISTAS.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL.  SALÁRIOS  RETIDOS.  TERÇO
DE  FÉRIAS.  DÉCIMO  TERCEIROS  SALÁRIOS.
VÍNCULO  JURÍDICO  COMPROVADO  PELA AUTORA.
INOBSERVÂNCIA  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO  DE
PAGAMENTO.  PROIBIÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA.  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPLANTAÇÃO QUE
SE IMPÕE. PERCENTUAL QUE DEVE OBSERVAR O
NÚMERO  DE  QUINQUÊNIOS  TRABALHADOS. (...).

1 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (…) § 3º. Se o
processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando: (…) II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
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PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  RECURSOS.  (...)
Comprovando  a  autora  sua  condição  de  servidora
pública, enquanto que o município, revel, não impugnou o
inadimplemento  das  verbas  requeridas  sequer  em  sua
peça recursal, clarividente o crédito em favor daquela, a
ser devidamente pago, sob pena de enriquecimento ilícito
da administração pública. -  O servidor estatutário que
comprove  a  efetiva  prestação  de  serviço  para  o
município réu ta efetiva prestação de serviço para o
município réu tem direito ao pagamento de adicional
de  quinquênio,  diante  da  expressa  previsão  legal
neste  sentido. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00001330920138151161,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. Em 06-09-2016).

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -  Reexame
necessário - Ação de cobrança c/c obrigação de fazer -
Procedência da pretensão deduzida na inicial -  Servidor
público  municipal  -  Regime  jurídico  estatutário  -
Adicional  por  tempo  de  serviço  -  Implantação  e
pagamento retroativo - Intelecção do § 2º do art. 37 da
LC nº 02/90  (...).  - O direito ao adicional por tempo de
serviço  público  é  de  natureza  eminentemente
administrativa  e  sua concessão subordina-se apenas à
existência de previsão legal. -  Constitui direito de todo
servidor público receber os vencimentos que lhe são
devidos  pelo  exercício  do  cargo  para  o  qual  foi
nomeado.  Atrasando,  suspendendo  ou  retendo  o
pagamento de tais verbas, sem motivos ponderáveis,
comete  o  Município,  inquestionavelmente,  ato
abusivo  e  ilegal,  impondo-se  julgar  procedente  o
pedido de cobrança. (…). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00001366120138151161, - Não possui -,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. Em
04-02-2015).

FÉRIAS

Por sua vez,  o  pleito  de pagamento  de  férias  deve ser
indeferido, eis que tal benefício ainda pode ser gozado pela servidora,
visto  que  permanece  nos  quadros  da  Administração,  tratando-se  de
servidora efetiva, conforme documento de f. 08.

Ademais,  entende  este  Tribunal  que  a  conversão  das
férias em pecúnia somente é possível quando existe previsão expressa
em lei local, o que não se observa no caso em análise.

Sobre a matéria, vejamos:
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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DE  SALÁRIOS.  GOZO  DE
FÉRIAS. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA
AUTORA.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  INDENIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PREVISÃO  LEGAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  ROMPIMENTO  DO  VÍNCULO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  EM  PECÚNIA
DAS  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  SERVIDOR  EM
ATIVIDADE.  DESPROVIMENTO.  (...) MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  1.  O  servidor  público  ainda  em
atividade não tem direito à indenização em pecúnia
por férias não gozadas quando inexiste previsão em
Lei  específica  nesse  sentido,  porquanto  poderá
usufruí-las a qualquer tempo, enquanto não sobrevier
o rompimento do vínculo com a administração. 2. O
direito  às  férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze
meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do
respectivo  terço  constitucional  independentemente  do
gozo e mesmo que não haja previsão do seu pagamento
para a hipótese de férias não gozadas. Precedentes do
Supremo Tribunal  Federal.  3.  É ônus da administração
pública a prova do pagamento da remuneração devida ao
servidor, inclusive dos décimos terceiros salários. (TJPB;
Ap-RN  0000673-13.2013.815.0141;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 09/12/2015; Pág. 23).

TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

A  promovente  pugna  pelo  pagamento  das  referidas
vantagens  remuneratórias,  referentes  aos  anos  de  2010  a  2012,
considerando  que  tais  valores  foram  indevidamente  retidos  pela
Edilidade.

Comprovado o vínculo efetivo com a Administração (f. 08),
caberia a esta demonstrar o respectivo pagamento. Contudo, observa-se
que os documentos de  fls. 52/55 e 59/62 não podem ser considerados
como prova da efetiva percepção dos valores pela  servidora,  eis  que
produzidos unilateralmente pela Edilidade e carecem de assinatura da
demandante que confirmasse a validade das informações ali dispostas.

Em  casos  semelhantes,  assim  decidiu  esta  Corte  de
Justiça: 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  (…)  AUSÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/2015.
NÃO  COMPROVAÇÃO,  PELO  MUNICÍPIO,  DO
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PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.  DEVER  DE
PAGAR. (...) PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E
DO APELO. (...) 3. 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. (…) 6. Se cada litigante for, em parte, vencedor
e  vencido,  serão  proporcionalmente  distribuídas  entre
eles as despesas (art. 86, do CPC de 2015). (TJPB; Ap-
RN  0000263-17.2011.815.0531;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 24/10/2016; Pág. 14).

REMESSA OFICIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA
SALARIAL  -  ADICIONAL  DO  TERÇO  DE  FÉRIAS  -
PROVA  PARCIAL  DO  PAGAMENTO  -  RUBRICA
CONSTANTE  EM  CONTRACHEQUE  - EXTIRPAÇÃO
DA CONDENAÇÃO - DEMAIS PERÍODOS - AUSÊNCIA
DE PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - ART.
333.  II  DO  CPC  -  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE
DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DE CORTE SUPERIOR -
PROVIMENTO PARCIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
§1º-A DO CPC. Revelado o vínculo funcional, devido é o
pagamento das verbas salariais referente ao adicional do
terço  constitucional  de  férias.  A  comprovação  de
pagamento  dessas  verbas,  constitui  obrigação  primária
do ente público, sob pena de configurar enriquecimento
ilícito do ente público, em detrimento do particular. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006135020148151161, -  Não possui -,  Relator  DESA
MARIA DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. Em 28-
07-2016).

Assim,  é imperioso reconhecer que o servidor faz  jus ao
pagamento  dos  décimos  terceiros  salários  e  terços  de  férias
correspondentes aos anos de 2010 e 2012.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Registre-se que os valores da condenação deverão ser
corrigidos  monetariamente  de  acordo  com  as  modificações  de
entendimento  do  STF  sobre  a  matéria,  em  especial  a  declaração
parcial  de  inconstitucionalidade  do  art.  1ºF  da  Lei  nº  9.494/972,
observando-se os seguintes três períodos:

2 STF -  ADI 4357, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 14/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-
09-2014.  STF - ADI 4425 QO, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015.
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1. Os débitos anteriores à vigência da Lei nº 11.960/09
corrigir-se-ão pelo INPC,  índice que refletia a inflação
do  período  e,  em  regra,  era  empregado  nas  decisões
judiciais;

2.  da  vigência  da  Lei  nº  11.960/09  até  25/03/2015,
incidirá o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97;

3. e,  a  partir  do
dia 25/03/2015, aplicar-se-á o IPCA-E, que vem sendo
usado nos julgados do STJ e do STF.

4.

Por sua vez, aplicam-se os juros de mora de 0,5% a.m.
(meio por cento) de acordo com art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, tendo em
vista que a citação ocorreu em 27 de novembro de 2013 (f. 21-verso),
ou seja, em data posterior à promulgação da Lei nº 11.960/2009, bem
como por observar que a declaração parcial de inconstitucionalidade
do referido artigo somente alcançou os débitos fazendários de ordem
tributária, não modificando a incidência dos juros sobre os de natureza
salarial, como na hipótese vertente.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Dito isso, reconheço a sucumbência de parte mínima dos
pedidos, em aplicação ao art. 86, parágrafo único3, do CPC/2015.

Tratando-se de decisão ilíquida em desfavor da Fazenda
Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da
liquidação deste julgado, nos termos do art. 85, §4º, II4, do CPC/2015.

Isenção  de  custas  para  a  Fazenda  Pública,  conforme
previsão do art. 295 da Lei Estadual nº 5.672/92.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DA
SENTENÇA,  tendo em vista a violação ao princípio da ampla defesa, razão
pela  qual JULGO  PREJUDICADA  A  APRECIAÇÃO  DOS  RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO.

3 Art.  86.  Omissis. Parágrafo único.  Se  um litigante sucumbir  em parte  mínima do pedido,  o  outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

4 Art. 85. Omissis. §4º. (…) II - II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

5 Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas, mas fica obrigada
a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.
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Passando  ao  julgamento  do  mérito  por  autorização  do  art.
1.013, §3º, II, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
DEMANDA,  condenando  o  promovido  à implantação  do  adicional  por
tempo  de  serviço  no  percentual  de  15%  (quinze  por  cento)  do
vencimento da servidora, incluindo o pagamento dos valores retroativos,
observados os respectivos percentuais ao longo do tempo, bem como a
prescrição  quinquenal.  Noutro  ponto,  condeno  o  promovido  ao
pagamento dos terços de férias e décimos terceiros salários, referentes
as anos de 2010 a 2012, valores que devem ser atualizados nos termos
acima dispostos.

Por  fim,  arbitro  os  ônus  sucumbenciais  em desfavor  do
Município,  em  aplicação  ao  art.  86,  parágrafo  único,  do  CPC/2015,
postergando  a  fixação  dos  honorários  advocatícios  para  a  fase  de
liquidação,  nos  termos  do  art.  85,  §4º,  II,  do  CPC/2015.  Isenção  de
custas para a  Fazenda Pública,  conforme previsão do  art.  29  da  Lei
Estadual nº 5.672/92.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida  (Relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  José
Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, e o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

RELATOR
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