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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível e Remessa Oficial – nº. 0001461-56.2015.815.0141

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Município de Brejo dos Santos-PB – Adv.: José Weliton de Melo
- OAB/PB Nº 9021

Apelado: João Ferreira dos Santos – Adv.: Bartolomeu Ferreira da Silva –
OAB/PB Nº 14.412 

Remetente: Juízo de Direito da 3ª Vara Mista da Comarca de Catolé do 
Rocha-PB. 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
COBRANÇA  DE  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – CERCEAMENTO DE
DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – MATÉRIA
UNICAMENTE DE DIREITO – POSSIBILIDADE
DE  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  –
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO  –
CARACTERIZADO  -  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  - DESPROVIMENTO DO APELO E
DA REMESSA OFICIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e

à remessa oficial.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  (fls. 91/96) interposta por
Município de Brejo dos Santos-PB, hostilizando a sentença do Juízo de
Direito da 3ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha-PB,  que nos
autos  da  Ação  Declaratória  c/c  Cobrança  de  Adicional  por  Tempo  de
Serviço  manejada  por João  Ferreira  dos  Santos  julgou  parcialmente
procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões recursais, alega o apelante que ao julgar
antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações e fatos a serem
provados, ocasionou um verdadeiro cerceamento de defesa, o que torna
nula a sentença de primeira instância.

Alega  ainda  que  a  falta  de  exaurimento  da  fase  de
instrução processual com a ausência de produção de prova oral, viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º LV da
Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 98/105.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 112/114).

É o relatório.

V O T O

O cerne da presente questão consiste na sentença do
magistrado singular, que julgou parcialmente o pedido contido na inicial
para condenar o apelante a implantar o adicional por tempo de serviço no
contracheque  do  apelado  no  percentual  de  25% sobre  o  vencimento,
condenando ainda no pagamento dos valores referentes ao período não
atingido pela prescrição quinquenal, além de honorários de sucumbência
de 10% sobre o valor da condenação.
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Analisando os autos, observa-se que o apelante ao ser
intimado para especificar as provas que pretendia produzir,  requereu a
produção de prova testemunhal e presencial, sob o fundamento de que o
apelado  teria  requerido  na  inicial  o  pagamento  de  adicional  de
insalubridade, periculosidade e adicional noturno (fls. 78/80).

Acontece que na petição inicial de fls. 02/15, o apelado
requer  apenas  o  pagamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço
(quinquênio), previsto no art. 83 da Lei Complementar nº 001/2009, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Brejo
dos Santos-PB.

Desta forma, não existe caracterização de cerceamento
defesa,  pois  o  pedido  de  produção  de  provas  testemunhal  e  pericial
requerido pelo apelante não possui qualquer fundamento, sendo correta a
decisão  da  Magistrada  monocrática  que  indeferiu  o  pedido  e  julgou
antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, uma vez
que a matéria em debate é unicamente de direito.

ISTO  POSTO,  NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO
APELATÓRIO  E  A  REMESSA  OFICIAL,  mantendo-se  a  sentença
vergastada incólume.

Majoro os honorários de sucumbência para o percentual
de 20% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11º do
CPC/2015.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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