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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. AGENTE FISCAL DE MERCADORIA
EM TRÂNSITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO
DA  PONTUAÇÃO  DA  GRATIFICAÇÃO  DE
PRODUTIVIDADE NO MESMO VALOR PAGO AOS
AUDITORES  FISCAIS  DE  TRIBUTAÇÃO.
MUDANÇA OCORRIDA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº
5.717/93.  ATO  NORMATIVO  DE  EFEITO
CONCRETO.  TERMO  INICIAL  DE  CONTAGEM
PARA O PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA
DA  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

-  A  supressão  de  vantagem  dos  vencimentos  ou
proventos dos servidores públicos, por força de lei,
não configura relação de trato sucessivo,  mas ato
único de efeitos concretos e permanentes. “In casu”,
o próprio Autor/Apelante afirmou que o ato contra o
qual se insurge decorreu de expressa disposição de
Lei, a partir da qual ocorreu a modificação do valor
dos pontos atinentes à gratificação de produtividade
de sua categoria (Agente Fiscal - TAF 502), que, por
força do aludido comando legislativo (Lei nº 5.717 –
de fevereiro 1993), passou a corresponder 0,75 do
valor  do  ponto  pago  aos  Auditores  Fiscais
Tributários (Código TAF 501). 

-  Assim,  como  a  Lei  contra  a  qual  se  insurge  o
Autor/Apelante  (ato  de  efeitos  concretos)  foi
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publicada  em  25  de  fevereiro  de  1993,  o  prazo
prescricional  do  fundo  de  direito  começou  a  fluir
daquela  data,  tendo  o  seu  lapso  final  em  25  de
fevereiro de 1998. Todavia, como a presente Ação
só  foi  ajuizada  em  10  de  junho  de  2010,
caracterizada está a prescrição do fundo de direito,
razão  pela  deve  ser  extinto  o  presente  feito,  nos
termo do art. 487,II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, de ofício, reconhecer a prescrição do fundo de direito
para  EXTINGUIR,  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO, o  presente  feito, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 115. Prejudicada a
Apelação Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Sílvio  Marcelo de

Castro Marinheiro, inconformado com a Sentença proferida nos autos da Ação

Ordinária  de  Cobrança  movida  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  na  qual  a

Magistrada  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  julgou

improcedente o pedido.

Em suas  razões  recursais,  o  Apelante,  inicialmente,  pugnou

pelo  afastamento  da  prescrição  quinquenal  reconhecida  na  Sentença,  ao

argumento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo. No mérito, renovou as

alegações postas na petição inicial, sustentando que faz jus ao recebimento da

diferença de 25% (vinte e cinco por cento) de todos os valores da gratificação

de produtividade (fls. 84/94).

Devidamente  intimado,  o  Apelado  apresentou  Contrarrazões

de fl. 97.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

reconhecimento,  de  ofício,  da  prescrição  do  fundo  de  direito,  e

consequentemente, pela extinção do processo, nos termos do art. 487, II, CPC

(fls. 105/109).

É o relatório.

VOTO
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Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Sobre o tema, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão recorrida e o Recurso contra ela

manejado se  deram em data  anterior  a  17.03.2016,  à  hipótese  se  aplicam os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Compulsando os autos,  verifico que o Autor/Apelante aduziu

que exerce o cargo de Agente Fiscal de Mercadoria em Trânsito (Código TAF –

502), desempenhando as mesmas funções e atividades dos Agentes Fiscais da

Fazenda Estadual (Código TAF – 501)

Disse,  ainda,  que  ambas  as  categorias  recebem  uma

gratificação de produtividade cujo valor é estabelecido através de sistema de

pontos. 

Acrescentou que o valor do ponto era igual para toda categoria

fiscal, Grupo TAF – 500, mas com a promulgação da Lei Estadual nº 5.717 de

25 de fevereiro de 1993, o ponto atribuído à classe TAF – 502, ou seja, os

Agentes Fiscais de Mercadoria em Trânsito, passou, a partir de 1º de abril de

1993, a corresponder a 0,75 (setenta e cinco centésimos) do valor do ponto

atribuído  a  Classe  TAF  –  501,  isto  é,  aos  Auditores  Fiscais  Tributários

Estaduais, redundando em evidente redução de vencimentos.

Nesse sentido,  em que pesem as alegações do Recorrente,

não se trata de obrigação de trato sucessivo a incidir o enunciado da Súmula nº

85 do STJ, eis que a supressão de vantagem dos vencimentos ou proventos

dos  servidores  públicos,  por  força  de  lei,  não  configura  relação  de  trato

3



Apelação Cível nº 0026561-35.2010.815.2001

sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes. 

 

A  jurisprudência  do  STJ  é  uníssona  em  proclamar  que  tal

espécie  de  legislação  (modificativa  ou  extintiva  de  vantagem  de  servidor

público)  possui  efeito  concreto,  razão  pela  qual  a  partir  de  sua  publicação

começa a fluir o prazo prescricional do próprio fundo de direito. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
ENQUADRAMENTO  INICIAL.  PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO  DE  DIREITO.  TERMO  INICIAL.  TEORIA  DA
"ACTIO NATA". 1. O termo inicial é o da ocorrência da
lesão ao direito, em observância ao princípio universal da
actio nata (cf. AgRg no REsp 1510721/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe
25/03/2015). A pretensão nasce a partir do momento em
que violado o direito.  2. O Superior  Tribunal de Justiça
consolidou  entendimento  no  sentido  de  que  o
enquadramento ou reenquadramento de servidor público
constitui  ato  único  de  efeitos  concretos  que  não
caracteriza relação de trato sucessivo,  de modo que a
prescrição  incide  sobre  o  próprio  fundo  de  direito.
Precedente. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no
REsp  1528387  MT  2015/0082566-6  T2  -  SEGUNDA
TURMA DJe 23/06/2015 16 de Junho de 2015 Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE
DISSÍDIO  PRETORIANO.  SÚMULA  168/STJ.  LEI
8.270/91.  ATO  NORMATIVO  DE  EFEITOS
CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1  -  "Não  cabem  embargos  de  divergência,  quando  a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).  2 -  A Primeira
Seção,  no julgamento  do REsp 1.235.228/SE,  firmou o
entendimento  de  que  a  Lei  8.270/91  promoveu
expressiva  modificação  na  forma  de  apuração  dos
vencimentos  devidos  aos  servidores  vinculados  à
Funasa,  suprimindo  o  direito  à  "gratificação  de  horas-
extras  incorporadas",  sendo,  assim,  ato  normativo  de
efeitos concretos. 3 - A partir desse novo entendimento,
houve  realinhamento  da  jurisprudência  da  Primeira
Seção,  que passou a aplicar  a prescrição de fundo de
direito a contar da vigência da Lei 8.270/91. 4 - " Esta
Corte já consolidou entendimento segundo o qual em se
tratando  de  ato  de  efeito  concreto,  supressor  da
vantagem recebida pelo servidor, ocorre a prescrição do
próprio  fundo  de  direito  e  a  contagem  do  prazo
prescricional inicia-se a partir do momento da publicação
do ato em que a vantagem foi suprimida, não havendo
falar, portanto, em relação de trato sucessivo e aplicação
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da Súmula 85/STJ. " (AgRg no AREsp 305.547/BA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe de 6/9/2013) 

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça da Paraíba, assim

já se manifestou, valendo transcrever o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE
FISCAL  DE  MERCADORIA  EM  TRÂNSITO  -
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA PONTUAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO  DE  PRODUTIVIDADE  NO  MESMO
VALOR  PAGO  AOS  AUDITORES  FISCAIS  DE
TRIBUTAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA A
LEI  Nº  5.717,  QUE  ALTEROU  NORMA  ANTERIOR  E
FIXOU  A  FORMA  ATUAL  DE  PAGAMENTO  -  ATO
NORMATIVO  DE  EFEITO  CONCRETO  -  TREMO
INICIAL PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PUBLICAÇÃO  DA  LEI  -  OCORRÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO  -
PRECEDENTES  DO  STJ  -  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO.
Segundo  a  jurisprudência  consolidada  no  STJ,  "em se
tratando  de  ato  de  efeito  concreto,  supressor  da
vantagem recebida pelo servidor, ocorre a prescrição do
próprio  fundo  de  direito  e  a  contagem  do  prazo
prescricional inicia-se a partir do momento da publicação
do ato em que a vantagem foi suprimida, não havendo
falar, portanto, em relação de trato sucessivo e aplicação
da Súmula 85/STJ.".1 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00265691220108152001,  -  Não  possui  -,
Relator  DESA  MARIA  DE  FATIMA  MORAES  B
CAVALCANTI , j. em 11-07-2016) 

“In casu”, o próprio Autor/Apelante afirmou que o ato contra o

qual  se  insurge  decorreu  de  expressa  disposição  de  Lei,  a  partir  da  qual

ocorreu  a  modificação  do  valor  dos  pontos  atinentes  à  gratificação  de

produtividade de sua categoria (Agente Fiscal - TAF 502), que, por força do

aludido  comando  legislativo  (Lei  nº  5.717  –  de  fevereiro  1993),  passou  a

corresponder 0,75 do valor do ponto pago aos Auditores Fiscais Tributários

(Código TAF 501).

Assim, como a Lei contra a qual se insurge o Autor/Apelante

(ato de efeitos concretos) foi publicada em 25 de fevereiro de 1993, o prazo

prescricional do fundo de direito começou a fluir  daquela data, tendo o seu

lapso final em 25 de fevereiro de 1998. 
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Todavia, como a presente Ação só foi ajuizada em 10 de junho

de 2010 (fl. 02), caracterizada está a prescrição do fundo de direito, razão pela

deve ser extinto o presente feito.

Por tais razões, em harmonia como o parecer ministerial, tenho

que a pretensão debatida encontra-se fulminada pela prescrição, motivo pelo

qual, de ofício, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, II, do CPC. Prejudicada a Apelação Cível. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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