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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PRESTADORA DE SERVIÇO.  MUNICÍPIO DE BREJO 
DOS  SANTOS.  PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DE 
VERBAS  SALARIAIS  REFERENTES  AOS  ANOS  DE 
1999  A  2004.  PARCELAS  DE  TRATO  SUCESSIVO. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  85  DO  STJ. 
RECONHECIMENTO  DE  PRESCRIÇÃO  PARCIAL. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  INTELIGÊNCIA DO 
ART. 932, IV, A, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO.

Nas  controvérsias  envolvendo  parcelas  de  trato 
sucessivo e de caráter puramente alimentar, a prescrição 
se  renova  periodicamente,  prescrevendo  somente 
aquelas  vencidas  nos  cinco  anos  anteriores  ao 
ajuizamento da ação, por força da Súmula 85 do STJ.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível contra sentença, fls. 199/204, 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha nos autos 
da  Ação  de  Cobrança proposta  por  Divanilda  Ferreira  dos  Santos em 
desfavor do Município de Brejo dos Santos. 

A sentença  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido 
exordial,  condenando  o  Município  promovido  a  pagar  à  promovente  os 
décimos terceiros  salários  dos anos de 2003 a  2004,  bem como,  as  férias 
integrais acrescidas do terço constitucional referentes ao período aquisitivo 
de 2003 a 2004, com os acréscimos legais. 

Nas  razões  recursais,  fls.  207/209,  o  Município  argui 
sucintamente,  a  prescrição  do  direito  invocado  pela  demandante, 
requerendo,  assim,  o  provimento  do  recurso,  a  fim  de  reformar 
integralmente a decisão combatida. 

Contrarrazões,  fls.  212/222,  pelo  desprovimento  do 
recurso. 

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  229/230, 
opinando  pelo  acolhimento  parcial  da  prescrição  e,  no  mérito,  pelo 
prosseguimento do feito. 

É o relatório.

D E C I D O

É  importante  ressaltar,  de  início,  que  a  análise  do 
instituto  da  prescrição,  confunde-se  com  o  próprio  mérito  recursal, 
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porquanto o Município recorrente apenas devolveu o exame desta matéria 
a esta instância recursal.  

A recorrida intentou a presente Ação de Cobrança com o 
objetivo  de  receber  verbas  salariais  atinentes  aos  anos  de  1999  a  2004, 
período  em que  trabalhou como prestadora  de  serviço  na  qualidade  de 
dentista no Município de Brejo dos Santos. 

O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido 
exordial,  condenando  o  Município  promovido  a  pagar  à  promovente  os 
décimos terceiros salários, assim como, as férias integrais dos anos de 2003 a 
2004, acrescidos dos encargos legais. 

É  sabido  que,  nas  controvérsias  de  trato  sucessivo  o 
prazo  prescricional  é  quinquenal.  Assim,  adotando esse  entendimento,  o 
STJ,  através  da  Súmula  85,  afirmou  que: “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”. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -  ART.  535  - 

VIOLAÇÃO  NÃO  CARACTERIZADA  -  DOCENTES  DE 

PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL 

DO  ACRE  -  DIREITO  À  GRATIFICAÇÃO  DE  ATIVIDADE 

DOCENTE  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL,  MÉDIO  E 

TECNOLÓGICO - GEAD - RECONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO 

DA  PRETENSÃO  AO  FUNDO  DE  DIREITO  -  NÃO 

OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 

85 DO STJ - PRECEDENTES - 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do 

CPC,  se  o  Tribunal  de  origem  decide,  fundamentadamente,  as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Aplicação da Súmula 

85/STJ:  "Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a 

Fazenda Pública figure como devedora,  quando não tiver sido 
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negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as  prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à 

propositura da ação". 3. Acórdão de origem em consonância com o 

entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que o direito à 

percepção  da  Gratificação  de  Atividade  Docente  do  Ensino 

Fundamental, Médio e Tecnológico - GEAD, prevista no art. 11 da 

Lei n. 10.971/2004, deve ser reconhecido a todos os docentes do ex-

Território do Acre que permaneceram vinculados à União e que 

integraram  o  Plano  Único  de  Classificação  e  Retribuição  de 

Cargos,  criado  pela  Lei  n.  7.596/1987.  4.  Recurso  especial  não 

provido.  (REsp  1304624/AC,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013).

A demanda  não  comporta  maiores  delongas.  Como a 
autora propôs a ação em 11/02/2008, e as vebas pleiteadas são dos anos de 
1999 a 2004, apenas as parcelas compreendidas nos cinco anos anteriores à 
propositura da ação estão salvaguardadas da prescrição. Portanto, correta a 
decisão do magistrado singular que considerou devidas apenas as verbas 
salariais referentes aos anos de 2003 a 2004. 

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO 
RECURSO APELATÓRIO,  com fundamento no art.  932,  inciso  IV,  a,  do 
CPC/2015, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

P.I.

Gabinete no TJ/PB, em 16 de maio de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                          R E L A T O R A
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