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01 Apelado :Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, 
                                  Antônio Augusto Santiago de Brito Pereira.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. 
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE 
DIREITO.  INOCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  DE  TRATO 
SUCESSIVO.  SÚMULA  85  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  JULGAMENTO  MERITÓRIO  POR  ESTA  CORTE. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO APELATÓRIO.

-  Tratando-se  de  diferenças  remuneratórias  decorrentes  de  pagamento 
realizado a menor, caracterizada está a relação de natureza sucessiva, de 
modo que a prescrição somente atinge as prestações periódicas, mas não 
o  fundo  de  direito.  Inteligência  da  Súmula  85  do  STJ.  Prescrição 
afastada.

-  “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 
figure como devedora,  quando não tiver sido negado o próprio direito 
reclamado,  a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 
quinquênio anterior à propositura da ação.” (Súmula 85 do STJ).

V I S T O S. 

Cuida-se de recurso apelatório  interposto  por  Severino João de Souza 
desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital  
que, nos autos da ação de cobrança movida em face do Estado da Paraíba e da  PBPrev – 
Paraíba Previdência, reconheceu a prescrição do fundo de direito, extinguindo a demanda com 
julgamento de mérito.

O recorrente defende, inicialmente, a caracterização da relação de trato 
sucessivo, de modo que apenas as diferenças remuneratórias anteriores a 05 (cinco) anos do 
ajuizamento da ação estão prescritas. 



No mérito,  requer  o  pagamento  dos  quinquênios  através  de  projeção 
aritmética (5% + 7% + 9%+ 11% + 13% + 15% + 17%), incorporados aos seus vencimentos,  
até a entrada do novo regime jurídico instituído pela Lei Complementar 58/2003.



Ao final, pugna pelo provimento do apelo, afastado-se a prescrição, bem 
como para que “o adicional por tempo de serviço (quinquênios), da apelante, seja pago nos  
percentuais de 45% (quarenta e cinco por cento), sobre seu vencimento básico.” - fls. 78.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo segundo promovido – fls. 84/86.

É o relatório. 

DECIDO.
                     
A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a análise meritória monocrática, na 
forma permissiva §1º- A, do, art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art.  557. O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou  
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§1º – A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto com súmula ou com  
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal  
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.” 

Conforme relatado, o juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição 
do fundo de  direito,  com base  no  lapso  prescricional  quinquenal,  previsto  no Decreto  nº 
20.910/32.

Do  que  se  infere  dos  argumentos  deduzidos  na  decisão  vergastada, 
entendeu  o  Magistrado  que,  com  a  revogação  do  benefício  pela  Lei  Complementar  nº 
58/2003, a partir da data da vigência deste diploma inicia-se o marco inicial para contagem do 
prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Contudo,  considerando  as  especificidades  do  caso  em tela,  tenho que 
maior razão assiste à apelante.

Com  efeito,  a  pretensão  da  autora  em  receber  as  diferenças 
remuneratórias de pagamento a menor de verba salarial  recebida mensalmente,  caracteriza 
relação  de  natureza  sucessiva,  de  forma  que  a  prescrição  somente  atinge  as  prestações 
periódicas, mas não o fundo de direito, conforme leciona a Súmula 85 do Superior Tribunal 
de Justiça, abaixo declinada:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública  
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito  
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do  
quinquênio anterior à propositura da ação”

Nesse sentido, já decidiu a Corte da Cidadania quanto ao tema: 
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“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL.  
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  280  DO  STF.  SUPRESSÃO  DE 
VANTAGEM  SALARIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  
SÚMULA 85/STJ. 
1.  O exame de normas de caráter  local  é  inviável  na via do recurso  
especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a  
qual, "por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário". 
2.   Ademais,  nos  casos  em que se  pleiteia  pagamento  de  vantagem  
pecuniária  suprimida,  e  não  incorporada  pela  Administração,  não  
ocorre  a  prescrição  do  fundo  de  direito,  mas  apenas  das  parcelas  
vencidas  no  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  ação,  por  
incidência do disposto na Súmula 85 do STJ. 
Agravo regimental improvido.” (STJ.  AgRg no AREsp 180.285/PE. Rel. Min. 
Humberto Martins. J. em 04/09/2012) Grifei

Trago, ainda, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“REMESSA  OFICIAL.  REVISIONAL  DE  PROVENTOS.  POLICIAL  
MILITAR.  DESCONGELAMENTO  DE  ANUÊNIOS.  
INAPLICABILIDADE DA LC Nº 50/2003. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.  
REJEIÇÃO. MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85, DO  
STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. POLICIAL MILITAR NÃO  
ALCANÇADO  PELA  RESTRIÇÃO  CONTIDA  NO  ART.  2º,  DA  LC  
Nº50/2003. DESPROVIMENTO. 
Sendo a matéria aventada nos autos de trato sucessivo, segundo o qual,  
o  dano se renova a cada mês,  afasta-se a aplicação do instituto  da  
prescrição sobre o fundo de direito. Diante da ausência de previsão  
expressa  no  art.  2º,  da  LC  nº  50/2003,  quanto  a  sua  aplicação  em  
relação  aos  militares,  é  indevido  o  congelamento  dos  anuênios  da  
referida categoria de trabalhadores com base em tal dispositivo.  Não  
sendo  os  anuênios  alcançados  pelo  congelamento,  devem  ser  pagos  
sobre  a  remuneração  ou  proventos  percebidos  pelo  policial  militar.  
Inteligência  do  art.  2º,  parágrafo  único,  da  Lei  complementar  nº  
50/2003. (tjpb. RO nº 200.2011.011161-0/001. Rel. Des. João alves da  
Silva.  J.  Em  14/06/2012.).” (TJPB.  RO  nº  200.2012.071.348-8/001.  Quarta 
Câmara  Especializada  Cível.  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  J.  em 
18/12/2012). Grifei.

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DA 
REMUNERAÇÃO  DE  MILITAR  EM  ATIVIDADE.  ANUÊNIO.  
PRETENSÃO  RECURSAL  DE  CONGELAMENTO  DA  VERBA  
REMUNERATÓRIA  A  PARTIR  DA  LC  ESTADUAL  Nº  50/2003.  
IMPOSSIBILIDADE. CONGELAMENTO QUE OCORREU APENAS A  
PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  185/12  
CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.  PEDIDO  DE  
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.  
DENEGAÇÃO.  RELAÇÃO  JURÍDICA  DE  TRATO  SUCESSIVO.  
APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85/STJ. APELADO QUE FAZ JUS  
AO PERCENTUAL  DE 19% (DEZENOVE  POR CENTO)  SOBRE  O  
SOLDO  A  TÍTULO  DE  ADICIONAL  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO.  
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HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  ARBITRAMENTO  COM  
RESPEITO  AO  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO.  
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DA APELAÇÃO. Na linha  
da jurisprudência deste tribunal, o art. 2º, parágrafo único, da LC 50/03  
não se aplica aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis.  
Sem  embargo,  a  medida  provisória  nº  185/2012,  convertida  na  Lei  
estadual nº 9.713/12, congelou o percentual do adicional por tempo de  
serviço dos militares a partir  de 25 de janeiro de 2012, data de sua  
publicação.  Provado  que  o  militar,  de  acordo  com  o  ordenamento  
jurídico  estadual,  possui  direito  a  perceber  adicional  por  tempo  de  
serviço no percentual de 19% (dezenove por cento) sobre o seu soldo,  
impõe-se-lhe reconhecer referido direito.  Tratando de relação jurídica  
continuada, não há que se cogitar na prescrição do fundo de direito.  
Nessas  hipóteses,  aplica-se  a  Súmula  nº  85  do  STJ:  nas  relações  
jurídicas  de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como  
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a  
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio  
anterior à propositura da ação. Observando-se que os honorários de  
sucumbência, fixados contra a Fazenda Pública, quedam-se adequados,  
pois em consonância com o art.  20, §§ 3º e 4º, do CPC, denega-se a  
pretensão  de  redução  da  verba  honorária.”  (TJPB.  ROAC  nº 
200.2012.002132-0/001. Terceira Câmara Especializada Cível. Rel. Des. Márcio Murilo 
da Cunha Ramos. J. em 18/12/2012). Grifei.

Neste  palmilhar,  conclui-se  que  a  contagem  do  prazo  prescricional 
apenas vai ter início quando o ente público respectivo negar, expressamente, o pagamento 
segundo os moldes requeridos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Por tais motivos, não se há de falar em prescrição da pretensão autoral. 

Quanto  ao  julgamento  de  mérito  direto  diretamente  por  esta  Corte, 
entendo que proceder dessa forma caracterizaria supressão de instância. 

 
Diante do exposto, utilizo-me do §1º – A, do art. 557, da Lei Adjetiva 

Civil, para prover parcialmente o recurso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, afastando a prescrição do fundo de direito acolhida pelo Magistrado de base, bem 
como  determinando  o  retorno  dos  autos  ao  primeiro  grau  de  jurisdição,  para  que  nova 
sentença seja prolatada. 

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

           José Ricardo Porto
       Desembargador Relator

J/08
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