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ACÓRDÃO

APELAÇÕES N. 0001554-20.2016.815.0000.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pirpirituba.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º. APELANTE: Município de Serra da Raiz.
ADVOGADO: José Rodrigues da Silva (OAB/PB n. 10.600).
2º. APELANTE: Lucinaldo Guedes de Fontes.
ADVOGADO: Cláudio Galdino da Cunha (OAB/PB n. 10.751).
APELADOS: Os Apelantes.

EMENTA: APELAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO QUE NÃO
IMPUGNOU  ESPECIFICAMENTE  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
RECORRIDA. ART. 932,  III,  DO CPC. IMPUGNAÇÃO DE CONDENAÇÕES
NÃO CONSTANTES NA SENTENÇA. ART. 1.010, III, DO CPC. APELO NÃO
CONHECIDO.

1. A falta de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
impugnada impede a admissibilidade do apelo, porquanto se equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973,  cujo comando normativo é  análogo ao
previsto no art.  1.010, III, do CPC/2015,  resultando em violação ao princípio da
dialeticidade.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e AgRg-AREsp 366.872/PB.

2. Os argumentos deduzidos no recurso devem infirmar, especificamente, as razões
de  decidir  adotadas  no  provimento  jurisdicional  impugnado,  demonstrando,  de
forma analítica, os motivos pelos quais se entende que a decisão foi prolatada com
desacerto,  enquanto  antecedente  formal  necessário  ao  conhecimento  da
irresignação.

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA  E  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  MUNICÍPIO  DE  SERRA  DA  RAIZ.
PERCEBIMENTO  DE  VERBAS  DE  NATUREZA  REMUNERATÓRIA  E
INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DO
AUTOR.  REGRA  DA  CONGRUÊNCIA.  CONDENAÇÃO  DO  RÉU  AO
CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE FOI  PEDIDA PELO
AUTOR. ANULAÇÃO. FRAÇÃO DO PEDIDO SOBRE O QUAL AINDA NÃO
HOUVE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
CONCLUÍDA.  DEVER DE JULGAMENTO. TERÇO DE FÉRIAS. VÍNCULO
FUNCIONAL  COMPROVADO.  REALIZAÇÃO  DO  PAGAMENTO.
EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DA
PRETENSÃO DE COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL.
DESINCUMBÊNCIA.  AUSÊNCIA.  VALORES  DEVIDOS.  HORAS  EXTRAS.
PROVA DE QUE LABOROU MAIS QUE A CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. VERBA
INDEVIDA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  DEVER  DE
ADIMPLEMENTO NO IMPORTE DE 25% DO VALOR DOS VENCIMENTOS.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 01/1993. PAGAMENTO DE APENAS
15%. ALEGAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL FOI MODIFICADO POR LEI



POSTERIOR.  PROVA  DA  VIGÊNCIA.  AUSÊNCIA.  VERBAS  DEVIDAS.
READEQUAÇÃO  DAS  PARCELAS  MENSAIS  PROSPECTIVAS.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. Em atenção à regra da congruência, é devida a anulação do capítulo decisório em
que houve a condenação do réu ao cumprimento de prestação diversa da que foi
pedida  pelo  autor,  bem  como,  estando  o  processo  em  condições  de  imediato
julgamento, a apreciação, pelo Tribunal, da fração do pedido sobre o qual ainda não
houve pronunciamento jurisdicional.

2. Sendo incontroverso que o requerente é integrante de seu quadro funcional, é
ônus  probatório  do  ente  público  requerido  provar  o  efetivo  adimplemento  das
verbas  cobradas  ou  que,  ante  a existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo, a pretensão de cobrança não pode ser mais exercida.

3.  O acolhimento  da  pretensão  de  cobrança  por  horas  extraordinárias  laboradas
pressupõe que o requerente prove o efetivo trabalho além da carga horária que lhe é
imposta por lei,  não sendo suficiente  para tanto a mera afirmação deduzida por
testemunha inquirida na audiência de instrução.

4.  Verificado  que  o  pagamento  de  verba  remuneratória  é  realizado  em importe
inferior ao que é legalmente previsto, a alegação genérica de que tal fato se dá em
razão da edição de lei municipal posterior, cuja vigência não é provada nos autos, é
insuficiente  para  impedir  o  acolhimento  da  pretensão  de  cobrança  dos  valores
retroativos da respectiva rubrica e de readequação das parcelas mensais a serem
pagas após o julgamento da demanda.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações n. 0001554-20.2016.815.0000, na Ação de Cobrança e de Obrigação de
Fazer em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o Município de
Serra da Raiz e Lucinaldo Guedes de Fontes.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator,  em  não conhecer da Apelação
interposta  pelo  Município  de  Serra  da  Raiz  e  conhecer  da  interposta  por
Lucinaldo Guedes de Fontes, dando-lhe parcial provimento.

VOTO.

Contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Pirpirituba, nos autos da Ação de Cobrança e de Obrigação de Fazer ajuizada por
Lucinaldo Guedes de Fonte em desfavor  do  Município  de Serra da Raiz,  f.
122/125, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido, condenando o Ente
Municipal  a  pagar  ao  Promovente  os  valores  referentes  às  férias  não  gozadas
durante o período de outubro de 2008 a outubro de 2012, ao salário do mês de
dezembro e à gratificação natalina, ambos do ano de 2008, e a implantar o adicional
de periculosidade,  nos  termos da legislação municipal,  julgando improcedente o
pedido  de  reajustamento  do  percentual  pago  a  título  de  adicional  noturno  e  de
adimplemento das quantias relativas às eventuais horas extraordinárias laboradas,
interpuseram Apelações ambas as Partes.



Em suas razões, f. 127/129, o Município de Serra da Raiz argumentou que
o Promovente já percebeu o valor refente à remuneração do mês de novembro de
2008, que ele já percebe mensalmente o adicional noturno e que não possui direito
ao  recebimento  da  contraprestação  por  horas  extraordinárias  e  do  adicional  de
insalubridade, pugnando pela reforma da Sentença e pelo provimento do Apelo.

Contrarrazoando,  f.  137/139,  Lucinaldo Guedes  de  Fonte  afirmou que as
razões  recursais  deduzidas  no  Apelo  interposto  pelo  Ente  Municipal  são
completamente dissociadas  das  razões  adotadas  na Sentença,  pugnando pelo  não
conhecimento do Recurso.

Nas  suas  razões  recursais,  o  Promovente  alegou  que,  conforme  restou
provado ao longo da instrução probatória, sua carga horária diária é de 21h às 5h,
razão pela qual, considerando que a hora noturna é computada a cada 52 min. e 30
seg., faz jus ao percebimento da contraprestação pecuniária correspondente às horas
extraordinárias laboradas.

Afirmou que lhe é devido o pagamento do adicional noturno no percentual
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os seus vencimentos, e não no importe de
15% (quinze por cento), como vem sendo pago atualmente, em conformidade com o
disposto no art.  62,  da Lei  Complementar  Municipal  n.  62/1993,  constante  às f.
25/36.

Pugnando, por essas razões, pelo provimento do Apelo e pela reforma dos
respectivos  capítulos  da  Sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado  procedente
também quanto a essas frações.

Intimado,  f.  135/136,  o  Município  de  Serra  da  Raiz  não  apresentou
contrarrazões, f. 139-v.

Esta Relatoria ordenou a intimação do Promovente para que se manifestasse
acerca da eventual nulidade, por violação ao princípio da congruência, do capítulo
da  Sentença  em que  houve  a  condenação  do  Ente  Municipal  ao  pagamento  da
quantia indenizatória correspondente às férias não gozadas nos anos de 2008 a 2012,
e o Município de Serra da Raiz sobre a eventual prolação de decisão de mérito sobre
o pedido de pagamento dos valores referentes aos terços de férias do citado período,
ante a possibilidade de estarem presentes as condições para o imediato julgamento.

Intimadas, f. 145/146, as Partes não se manifestaram, f. 147.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Julgo, inicialmente, a Apelação interposta por Município de Serra da Raiz.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, dispõe que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença constitui fato hábil a
ensejar o não conhecimento do Apelo.



O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA
e AgRg-AREsp 366.872/PB1, a falta de correlação lógica entre as razões recursais e
os  fundamentos  da  decisão  impugnada impede  a  admissibilidade  recursal,
porquanto se equipara à ausência de exposição dos fundamentos de fato e de direito
que  justificam  a  irresignação,  exigidos  pelo  art.  514,  II,  do  CPC/1973,  cujo
comando  normativo  é  análogo  ao  previsto  no  art.  1.010,  III,  do  CPC/2015,
resultando em violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante  o dispositivo da Sentença, o Ente Municipal foi condenado ao
pagamento  dos  valores  referentes  às  férias  não  gozadas  durante  o  período  de
outubro de 2008 a outubro de 2012, ao salário do mês de dezembro e à gratificação
natalina,  ambos  do  ano  de  2008,  bem  como  a  implantar  o  adicional  de
periculosidade.

Na Petição  Recursal,  entretanto,  o  Município  Apelante  tentou  impugnar
condenações estranhas ao que restou decidido na Decisão proferida pelo Juízo de 1º.
Grau, porquanto  se  contrapôs  –  e  ainda desmotivadamente  –  à  imposição  de
supostas  obrigações  de  pagar a  remuneração  do  mês  de  novembro  de  2008,  a
contraprestação  relativa  a horas  extraordinárias  pretensamente  trabalhadas  e  os
valores  de  adicionais  noturno  e  de  insalubridade,  razão  pela  qual  não  houve  a
observância da regra da dialeticidade, enquanto requisito formal de admissibilidade,
pelo que o Apelo não deve ser conhecido.

Posto  isso,  considerando  que o  Município  de  Serra  da  Raiz  não
impugnou especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, não conheço
da Apelação, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Passo  a  analisar  o  Apelo  interposto  pelo  Promovente  desta  Ação,
Lucinaldo Guedes de Fontes.

A Apelação é  tempestiva,  f.  134,  e  sua interposição  está  dispensada  do
recolhimento  do  preparo,  posto  que  o  Apelante  é  beneficiário  da  gratuidade  da
justiça,  f.  125,  motivo  pelo  qual,  presentes  os  demais  pressupostos  da
admissibilidade recursal, dela conheço.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Promovente afirma que, desde
24 de outubro de 2007, f. 15, exerce o cargo de Vigilante no Município de Serra da
Raiz, e que não percebeu os valores referentes aos terços de férias dos anos de 2008
a 2012, além de outros benefícios de natureza remuneratória e indenizatória também
objetos da pretensão de cobrança deduzidas na presente demanda.

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.  RAZÕES  DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DA DECISÃO  AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...]  (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel.  Min. Humberto Martins, julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).



A Decisão  judicial,  enquanto  ato  jurisdicional,  possui  como  requisito  de
validade a congruência, que consiste, sob uma perspectiva interna, na conjugação
dos atributos da clareza, certeza, coerência e liquidez2, em uma clara correlação aos
requisitos  impostos  à  forma como o pedido deve  ser  deduzido pelas  partes,  nos
termos do art. 322 e 324, do CPC.

O Código de Processo Civil, no art. 492, dispõe ser vedado ao Juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Pirpirituba, ao prolatar a Sentença, f.
122/125, em vez de julgar o pedido de cobrança dos valores referentes aos terços de
férias relativos aos anos de 2008 a 2012, analisou pretensão diversa da deduzida
pelo  Autor  e  condenou o  Município  de  Serra  da  Raiz  ao pagamento  da  quantia
indenizatória correspondente às férias não gozadas no mesmo interregno.

Verifica-se, portanto, que a Decisão prolatada foi, concomitantemente, citra
e  extra  petita,  razão  pela  qual,  em atenção  à  regra  da  congruência,  é  devida  a
anulação do capítulo decisório em que houve a condenação do Réu ao cumprimento
de prestação diversa da que foi pedida pelo Autor, bem como a apreciação da fração
do pedido sobre o qual ainda não houve pronunciamento jurisdicional.

Conquanto o error in procedendo da Sentença imponha, em regra, o retorno
dos autos ao Juízo de Origem para prolação de nova decisão, o Código de Processo
Civil,  em  seu  art.  1.013,  §3º,  II  e  III3,  dispõe  que,  se  o  processo  estiver  em
condições  de imediato julgamento,  o  Tribunal  deve decidir  desde logo o mérito
quando decretar a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites
do pedido, ou quando reputá-la omissa em relação à pretensão deduzida, hipótese
em que poderá sanar a omissão.

A presente  Ação  já  está  instruída  com as  provas  que  as  Partes  reputam
necessárias, porquanto a dilação probatória requerida se limitou à oitiva do servidor
municipal Josivaldo Bento Córdula, Termo de Audiência às f. 78/79, razão pela qual
é imperativo legal o julgamento imediato do mérito da causa.

2 “A decisão judicial, para que seja válida, deve ser congruente. [...] A decisão judicial não precisa ser
congruente  apenas  em relação  à  demanda  que  ela  resolve:  precisa  também ser  congruente  em
relação aos sujeitos a quem atinge e precisa ser congruente em si mesma. É por isso que se pode
falar em congruência externa e congruência interna da decisão.  [….]  A correlação que há entre a
decisão e o pedido que lhe dá ensejo permite que se possa estabelecer entre eles uma comparação
quanto aos seus requisitos internos, assim entendidos aqueles essenciais à inteligência do ato. A
decisão, do mesmo modo que o pedido, deve mostrar-se congruente em si mesma, vislumbrando-se
nela uma coerência interna, sob pena de ser inválida. […] No estudo sobre petição inicial, viu-se
que o pedido precisa revestir-se de quatro requisitos internos: certeza, liquidez, clareza e coerência.
Pode-se  estabelecer  um  paralelo  perfeito  entre  esses  quatro  requisitos  do  pedido  e  os  quatro
requisitos da decisão: certeza, liquidez, clareza e coerência. (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito
probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela.
10º. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 357, 376 e 381).

3 CPC, Art. 1.013. (…).
§ 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; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em
que poderá julgá-lo; […].



É  dever  processual  do  Ente  Público demonstrar  que  houve  o  efetivo
adimplemento das verbas remuneratórias ou indenizatórias cobradas por servidor
que  integra  seus  quadros  funcionais  ou  provar  a  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão deduzida na Ação de Cobrança, consoante
entendimento deste Tribunal4.

Na lide em julgamento, sendo incontroverso que o Autor exerce o cargo de
Vigilante no Município de Serra da Raiz desde 24 de outubro de 2007, f. 15, caberia
ao Ente Público provar o efetivo adimplemento  dos valores referentes aos terços
constitucionais  dos  períodos  aquisitivos  2007/2008,  2008/2009,  2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 ou que a pretensão de cobrança das referidas verbas não
poderia ser mais exercida, conjuntura essa não ocorrida nos autos, razão pela qual é
imperiosa a procedência também dessa fração do pedido.

Quanto à pretensão de percebimento de compensação pecuniária por horas
extraordinárias laboradas, caberia ao Autor desincumbir-se do ônus de provar que
trabalhou mais que as 40 (quarenta) horas semanais impostas a todos os servidores
do  Município  de  Serra  da  Raiz,  nos  termos  do  art.  17,  da  Lei  Complementar
Municipal n. 01/19935, f. 25/36, ainda que se considere que sua hora trabalhada, por
se dar no período noturno, deva ser computada a cada 52 min. e 30 seg., nos termos
do art. 62, do mesmo diploma legal6.

O Autor, contudo, não comprovou o seu efetivo trabalho extraordinário,
não sendo suficiente para tanto a mera afirmação de que sua carga horária diária é
das 21h as 05h, feita pelo  servidor municipal Josivaldo Bento Córdula, Termo de

4 APELAÇÃO.  REMESSA OFICIAL,  CONHECIDA DE  OFÍCIO.  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DAS FICHAS
FINANCEIRAS.  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.  DESPROVIMENTO 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 suficiente para a efetiva comprovação do pagamento,
porquanto representa mero lançamento unilateral de informações nos assentamentos funcionais do
servidor.  (TJPB,  Apelação  nº.  0002768-55.2013.815.0031,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,
Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, DJPB 04/05/2015, p. 20).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. CABIMENTO. PROVA DE FATOS
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS E  EXTINTIVOS DO DIREITO  DO AUTOR.  ÔNUS DA
EDILIDADE. ART. 333, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT,
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Ao município cumpre o ônus de demonstrar  a  realização do
pagamento pleiteado, nos termos do artigo 333, II,  do CPC. Se não provou o pagamento, deve
efetuá-lo,  sob pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do ente  público  em detrimento  do
particular, vedado pelo ordenamento jurídico (TJPB, Processo n.º 0372009000967-3/001, Tribunal
Pleno, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013).

5 Lei Complementar Municipal n. 01/1993, Art. 17. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica
sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer situação diversa.

6 Lei  Complementar  Municipal  n.  01/1993,  Art.  62.  O  serviço  noturno,  prestado  em  horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas e um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos.



Audiência às f. 78/79, pelo que, quanto a essa fração do pedido, deve ser mantida a
improcedência disposta na Sentença.

Em  relação  ao  adimplemento  do  adicional  noturno,  conquanto  o
Promovente não haja provado nos autos o horário que desempenha suas funções e a
carga horária  a  que está  submetido,  verifica-se que ele  percebe,  a esse título,  o
acréscimo  pecuniário  de  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  dos  vencimentos,
conforme constante em seus Contracheques, f. 17/25, cuja presunção de veracidade
e autenticidade quanto ao seu conteúdo não foi  desconstituída pela  arguição  de
incidente de falsidade material, ou por outros meios de prova, em caso de falsidade
ideológica, nos termos dos art. 364 e 390, do CPC/73, vigente à data da instrução
processual7.

A Lei Complementar Municipal n. 01/1993, f. 25/36, em seu art. 62, dispõe
que o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas)
horas e um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25%
(vinte e cinco por cento), não havendo, no referido diploma legal, qualquer outro
dispositivo que preveja o pagamento apenas de parte do referido acréscimo ou de
percentual distinto.

Registre-se que a alegação genérica, deduzida na Contestação, de que há
lei municipal posterior prevendo o pagamento no percentual de 15% (quinze por
cento),  nada  obstante  haver  sido  acolhida  na  Sentença,  não  foi  sucedida  por
qualquer prova da vigência do suposto regramento8, razão pela qual não é suficiente
para impedir o acolhimento da pretensão de cobrança dos valores retroativos do
adicional  noturno e  de readequação das parcelas mensais  a  serem pagas  após o
julgamento desta demanda.

Posto isso, não conhecido o Apelo interposto pelo  Município de Serra da
Raiz e conhecida a Apelação de Lucinaldo Guedes de Fontes,  anulo, de ofício, o
capítulo decisório referente à condenação ao pagamento das férias não gozadas
durante o período de outubro de 2008 a outubro de 2012, julgo procedente,
com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, também de ofício, o pedido
para condenar o Ente Municipal a pagar ao Promovente os valores referentes
aos  terços  constitucionais  dos  períodos  aquisitivos  2007/2008,  2008/2009,
2009/2010,  2010/2011  e  2011/2012,  e  dou  parcial  provimento  ao  Apelo
interposto  pelo  Autor  para,  reformando  a  Sentença,  condenar  o  Réu  ao
pagamento da diferença pecuniária decorrente do adimplemento a menor do
percentual do adicional noturno, respeitado o prazo prescricional de cinco anos
anteriores à data da propositura da Ação, além de ordenar que os pagamentos
prospectivos da referida rubrica se deem no importe previsto do art. 62, da LC
Municipal n. 01/1993, mantendo a Decisão impugnada em seus demais termos.

Ante  a  modificação  da  sucumbência, condeno  Lucinaldo  Guedes  de

7 CPC/1973, Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.
(…)
Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à
parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez)
dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. 

8 CPC/1973, Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.



Fontes ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos
honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão
da gratuidade judiciária9, e o Município de Serra da Raiz ao pagamento de
60%  (sessenta  por  cento)  da  verba  honorária,  isentando-o  das  custas,  nos
termos do art. 29, da Lei Estadual n. 5.672/9210.

O valor integral dos honorários advocatícios, a ser rateado entre as
Partes nos termos citados,  deverá ser arbitrado pelo Juízo de 1º.  Grau, em
percentual  incidente  sobre  o  valor  da  condenação,  após  cumpridas  as
exigências dispostas nos §§ 3º, 4º e 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da Silva e  Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

9 CPC,  Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. 

10 Lei Estadual n. 5.672/92, Art. 29. A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de
custas, mais fica obrigada a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.


