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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  ADICIONAL
NOTURNO.  NECESSÁRIO  ADIMPLEMENTO  DAS
PARCELAS  RETROATIVAS. OBSERVÂNCIA  À
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  VERBA RECEBIDA COM
HABITUALIDADE.  REFLEXO  NAS  FÉRIAS  E  DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO.  ALTERAÇÃO  DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS.  MODIFICAÇÃO PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

- A Fazenda Municipal deve adimplir o adicional noturno do autor
durante todo o período não fulminado pela prescrição quinquenal,
compreendendo,  portanto,  os  05  (cinco)  anos  anteriores  ao
ajuizamento da presente ação.

-  “1.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  o  prazo
prescricional  para  propositura  de  ação  de  qualquer  natureza
contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o art. 1º do
Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as disposições do
Código Civil.” (AgRg no  REsp  1431146/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

-  “A  vantagem  não  indenizatória  recebida  com  habitualidade
integra o conceito de remuneração para fim de incidir reflexos na
base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme
assentado pela 1ª  Seção Cível  deste  Tribunal  no julgamento do
Incidente  de  Resolução  de  Demandas  Repetitiva  nº
1.0000.16.032832-4/000.” (TJMG;  APCV 1.0384.15.002617-5/001;  Relª
Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 22/06/2017; DJEMG 27/06/2017)

-  “QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS
EFEITOS  DE  DECISÃO  DECLARATÓRIA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
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EXECUÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE
PRECATÓRIO.  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.
EXISTÊNCIA DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA JURÍDICA QUE
JUSTIFICAM  A  MANUTENÇÃO  TEMPORÁRIA  DO  REGIME
ESPECIAL  NOS  TERMOS  EM  QUE  DECIDIDO  PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) In casu,
modulam-se  os  efeitos  das  decisões  declaratórias  de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído  pela Emenda Constitucional  nº  62/2009 por  5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3.
Confere-se  eficácia  prospectiva  à  declaração  de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco  inicial  a  data  de  conclusão  do  julgamento  da  presente
questão  de  ordem  (25.03.2015)  e  mantendo-se  válidos  os
precatórios  expedidos  ou  pagos  até  esta  data,  a  saber:  (i)  fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos  em  precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (b)  os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; (…)”
(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) 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Rafael  Pedro  da  Silva, desafiando
sentença de fls.  127/131,  lançada nos  autos  da Ação de  Cobrança  por  ele  movida em face  do
Município de Dona Inês, que julgou procedente, em parte, o pleito autoral, condenando a edilidade
a conceder o adicional noturno, no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre a
hora trabalhada, no período de 22:00 horas até as 05:00 horas do dia seguinte. 

Em sua  súplica  recursal  de  fls.  132/133,  o  promovente  requer  o  pagamento  das
parcelas retroativas, respeitando o Decreto–Lei nº 20.910/32, que prevê o prazo prescricional de 05
(cinco) anos nas ações contra a Fazenda Pública, bem como o reflexo sobre férias e décimo terceiro
salário.

Contrarrazões apresentadas às fls. 137/141.
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Instada a manifestar-se, às fls. 148/149, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar
quanto ao mérito do recurso, ante a ausência de interesse público na demanda. 

É o breve relatório. 

VOTO

Analisando os autos, verifico que o exercício do labor noturno pelo promovente é
fato  incontroverso  no  período  alegado,  uma  vez  que  demonstrado  pelas  escalas  de  trabalho
acostadas pelo demandante às fls. 17/24 e não impugnados pela Municipalidade, possuindo direito
ao adicional, conforme concedido pelo julgador, além do retroativo.

Pois bem, conforme dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, as dívidas da Fazenda
Pública prescrevem em cinco anos a partir de sua origem:

“Art.  1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Sobre o tema, vejamos decisório do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL.
QUINQUENAL.FAZENDA  PÚBLICA.  ART.  1º  DO  DECRETO
20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional
para  propositura  de  ação  de  qualquer  natureza  contra  a  Fazenda
Pública  é  o  quinquenal,  conforme  o  art.  1º  do  Decreto  20.910/32,
sendo, portanto, inaplicável as disposições do Código Civil.
2.  O  acolhimento  da  pretensão  recursal  quanto  à  ocorrência  de
prescrição  intercorrente  demandaria  o  reexame  do  conjunto  fático
probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por
esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no  REsp  1431146/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015) (Grifei)

Desse  modo,  a  Fazenda  Municipal  deve  adimplir  o  adicional  noturno  do  autor
durante todo o período não fulminado pela prescrição quinquenal, compreendendo, portanto, os 05
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Outrossim, cumpre salientar que em razão da habitualidade da vantagem recebida,
esta integra o conceito de remuneração para incidir no décimo terceiro salário e nas férias, senão
vejamos:

“REEXAME  NECESSÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA
-DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
ADICIONAL NOTURNO. VALORES DEVIDOS. PROVA DO EFETIVO
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LABOR  NOTURNO.  VERBA  RECEBIDA  COM  HABITUALIDADE.
REFLEXO  NAS  FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.
CABIMENTO.  IRDR  Nº  1.0000.16.032832-4/000.  Comprovado  o
exercício das atividades funcionais no período entre as 22:00h de um dia
e as 5:00h do dia seguinte, o servidor/agente de segurança penitenciário
faz jus ao recebimento de adicional por trabalho noturno, nos termos do
art.  12  da  Lei  Estadual  10.745/92,  que  independe  de  qualquer
regulamentação.  A  vantagem  não  indenizatória  recebida  com
habitualidade integra o conceito de remuneração para fim de incidir
reflexos na base de  cálculo do  décimo terceiro  salário e  das  férias,
conforme assentado pela 1ª Seção Cível deste Tribunal no julgamento
do  Incidente  de  Resolução  de  Demandas  Repetitiva  nº
1.0000.16.032832-4/000. Nas hipóteses em que o servidor laborou com
habitualidade em horário noturno, o adicional previsto no art. 12 da Lei
Estadual nº 10.745/92 deve ser incluído na base de cálculo do décimo
terceiro e das férias.” (TJMG; APCV 1.0384.15.002617-5/001; Relª Desª Ana
Paula Caixeta; Julg. 22/06/2017; DJEMG 27/06/2017) (Grifo nosso)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, o Colendo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI 4357/DF declarou e reconheceu a inconstitucionalidade por arrastamento do
disposto no art.  5º da Lei 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC 62/09 quanto à atualização
monetária e fixação de juros moratórios dos débitos fazendários, por violar o direito de propriedade
ao estabelecer como o índice de atualização os aplicados à caderneta de poupança, critério incapaz
de preservar o valor real do crédito.

Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade de nº  4425, com a modulação dos efeitos  da decisão presente na ADI nº
4357/DF, sendo estabelecido que o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR) deve ser aplicado até 25.03.2015, e que, após essa data, os créditos devem ser corrigidos
monetariamente pelos índices de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), com a ressalva
dos créditos de caráter tributário.

Vejamos: 

“QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS
EFEITOS  DE  DECISÃO  DECLARATÓRIA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  (LEI  9.868/99,  ART.  27).
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA
DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES
DO  STF.  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA
MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009.
EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE
JUSTIFICAM  A  MANUTENÇÃO  TEMPORÁRIA  DO  REGIME
ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) In casu, modulam-se os efeitos
das  decisões  declaratórias  de  inconstitucionalidade  proferidas  nas
ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de
pagamento  de  precatórios  instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº
62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de
janeiro  de  2016.  3.  Confere-se  eficácia  prospectiva  à  declaração de
inconstitucionalidade  dos  seguintes  aspectos  da  ADI,  fixando  como
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marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos
ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice
oficial  de  remuneração básica da caderneta de poupança (TR),  nos
termos  da  Emenda  Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,  data
após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial  (IPCA-E) e (b)  os
precatórios  tributários  deverão  observar  os  mesmos  critérios  pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; (…)”  (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) 

Ante o exposto, PROVEJO O APELO, para que o Município promovido proceda o
adimplemento  do  retroativo  do  adicional  noturno,  correspondente  ao  quinquênio  anterior  ao
ajuizamento da presente ação, com reflexo no décimo terceiro salário e nas férias. 

Ademais, no que pertine aos consectários legais, determino que os juros de mora
sejam  calculados  nos  termos  do  art.  5º,  da  lei  11.960/2009  e  que  os  valores  devidos  sejam
atualizados monetariamente pela TR, até 25 de março de 2015, a partir de quando o débito deverá
ser corrigido pelo IPCA-E.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12/R02
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