
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000335-62.2009.815.0211.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Itaporanga.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria do Desterro Silva Lopes.
ADVOGADO: João Ferreira Neto (OAB/PB n.º 5952).
APELADO: Município de Serra Grande.
ADVOGADO: Antônio Marcos Dionísio Tavares (OAB/PB n.º 10.816).

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL
CONTRATADA  SOB A  ÉGIDE  DA  CLT.  TRANSMUDAÇÃO  DE REGIME.
COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAIS.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO .
AJUIZAMENTO  ANTERIOR  DE  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
INTERRUPÇÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  DO  FUNDO  DO  DIREITO
QUE VOLTA  A  CORRER PELA  METADE A  PARTIR  DO  TRÂNSITO  EM
JULGADO  DA  AÇÃO  TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA  DO  DECRETO  N.
20.910/32  E  DA  SÚMULA  383/STF.  COBRANÇA  DE  PRESTAÇÕES
PERIÓDICAS  DECORRENTES  DE  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  SOBRE  AS  PARCELAS  VENCIDAS  NOS
CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. VERBAS
PLEITEADAS  ALCANÇADAS  PELA  PRESCRIÇÃO.  GRATIFICAÇÃO  DO
FUNDEB.  VERBAS  DESTINADA  AOS  PROFISSIONAIS  EM  ATIVIDADE
ESCOLAR. APELANTE AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES, EM GOZO DO
AUXÍLIO-DOENÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DO  PAGAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “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, da Corte Especial).

2. Sendo a gratificação do FUNDEB destinada a remuneração aos professores da
educação  básica  e  aos  profissionais  que  oferecem suporte  pedagógico  direto  ao
exercício da docência, não é cabível o seu pagamento aos professores que estejam
afastados das atividades escolares.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000335-62.2009.815.0211,  em que figuram como Apelante  Maria  do
Desterro Silva Lopes e como Apelado o Município de Serra Grande.

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  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Maria  do  Desterro  Silva  Lopes interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga, f. 152/157, nos autos da
Ação de Cobrança por ela ajuizada  em desfavor do  Município de Serra Grande,
que declarou a prescrição das verbas anteriores a 02.04.2004, extinguiu o feito em
relação  às  verbas  de  natureza  celetista,  em  razão  da  coisa  julgada,  e  julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que em relação as verbas devidas após a
transmudação do regime havia se operado a prescrição.

Em  suas  razões,  f.  160/166,  alegou  que  a  ação  ajuizada  na  Justiça  do
Trabalho interrompeu a prescrição retroagindo a cobrança dos títulos aos cinco anos
anteriores a 16.02.2006, momento de sua propositura.

Sustentou  que  afastada  a  prescrição  declarada  pelo  Juízo,  faz  jus  ao
recebimento da diferença de gratificação do FUNDEB, dos salários dos meses de
setembro a dezembro e décimo terceiro referentes ao ano de 2004.

Pugnou pelo Provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o
pedido julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  171/175,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso,  alegando que as verbas pleiteadas pela Apelante foram alcançadas pela
prescrição.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 181/183, opinando pelo prosse-
guimento do Recurso, sem manifestação sobre o mérito.

É o Relatório.

Conheço da Apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O Juízo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que sobre as verbas
de caráter celetista já havia se operado a coisa julgada, em razão do julgamento da
Reclamação Trabalhista nº 00008.2006.019.13.00-3 pela Justiça Laboral,  e que as
verbas  pleiteadas  referentes  ao regime estatutário já haviam sido alcançadas  pela
prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 02.04.2009 e as verbas pleiteadas
são referentes a período anterior à 02.04.2004.

Alega  a  Apelante  que  deve  ser  afastada  a  prescrição, haja vista que  o
ajuizamento da Reclamação Trabalhista nº 00008.2006.019.13.00-3, em 16.02.2006,
interrompeu o lapso prescricional.



Nos termos do art. 9º, do Decreto n. 20.910/19321 e da Súmula 383/STF2, o
lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido
uma única vez, recomeçando a correr pela metade, dois anos e meio, a partir do ato
interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo.

O Superior Tribunal de Justiça interpretando o mencionado dispositivo legal
firmou  o  entendimento  de  que  é  com  o  trânsito  em  julgado  da  Reclamação
Trabalhista anteriormente ajuizada que recomeça  a correr o prazo prescricional, que
é de dois anos e meio, para a demandante pleitear o seu direito, sem que os efeitos da
prescrição alcancem a sua pretensão3.

No caso dos autos, considerando que o trânsito em julgado da Reclamação
Trabalhista  ajuizada  pela  Apelante  ocorreu  em  12.12.2006,  resta  afastada  a
prescrição da sua pretensão, haja vista que a presente ação ordinária foi ajuizada em
02.04.2009, dentro do prazo prescricional.

Ultrapassada a questão referente a prescrição do fundo do direito, passo à
análise da prescrição relativa à cobrança das verbas pleiteadas, ressaltando que, em
se  tratando  de  prestações  periódicas  decorrentes  de  relações  de  trato  sucessivo,
incidirá  sobre  as  parcelas  vencidas  nos  cinco  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da
demanda,  consoante o enunciado da Súmula nº. 85, do Superior Tribunal de Justiça4.

1 Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 

2 Súmula 383/STF - A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio,
a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa durante a primeira metade do prazo. 
3ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO  CPC.
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO STF. SERVIDOR PÚBLICO.   EX-
CELETISTA.    DIREITO    RECONHECIDO    EM    RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA.
DIFERENÇAS MENSAIS. PCCS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Não se configura a ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil de  1973, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. 2. Trata-se de caso em que a recorrida postula
diferenças referentes a  reajuste  de  abono  ("adiantamento  do  PCCS"), relativamente ao período  em
que trabalhava sob o regime celetista, anteriormente ao ingresso no regime estatutário. 3.  Depreende-se
do  exame  dos  autos que o sindicato da categoria ajuizou  Reclamatória Trabalhista com o escopo de
receber diferenças mensais  de remuneração dos servidores. A sentença julgou procedente o pedido do
órgão representativo de classe, tendo a decisão judicial transitado em julgado em 5.10.2009. 4.  É  com
o  trânsito  em  julgado  da  Reclamação Trabalhista que recomeça  a correr o prazo prescricional, que é
de dois anos e meio, previsto  no  art.  9º  do  Decreto  20.910/1932,  para a demandante pleitear  o seu
direito,  sem  que  os  efeitos  da  prescrição  alcancem  a  sua  pretensão.  Precedentes:  EDcl  no  REsp
1.217.045/RS, Rel. Ministro Napoleão  Nunes  Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015; AgRg no
REsp 1.072.947/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/4/2014 e AgRg no AgRg
no Ag 1.195.707/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 15/2/2013.  5. O termo
inicial do prazo prescricional de dois anos e meio para a parte  recorrida,  servidora pública, buscar a
tutela de seu direito na   Justiça   Federal   é  o  trânsito  em  julgado  da  reclamação trabalhista, ocorrido
em 5.10.2009, conforme o disposto nos arts. 1º e  9º do Decreto 20.910/1932. Ajuizada a Ação Ordinária
em 6.4.2015, é de ser reconhecida a sua prescrição. Recurso Especial provido . (REsp 1609874/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016)
4 Súmula  85.  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, Corte Especial,
julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993).



Considerando  o  entendimento  acima  invocado  e  que  a  presente  Ação  foi
ajuizada  em  02.04.2009,  na  hipótese,  estão  prescritas  as  parcelas  anteriores  a
02.04.2004.

A Apelante foi admitida pelo Município Apelado para exercer o cargo de
Professora, em 01.03.1980, pelo regime celetista, posteriormente transmudado para o
estatutário em 03.11.1995, com a edição da Lei Municipal n° 080/95, tendo deixado
de exercer suas atividades junto ao Apelado desde de 24.07.2002, quando entrou no
gozo  do  auxílio-doença,  que  foi  convertido  em  aposentadoria  por  invalidez  em
05.10.2005, sendo estes fatos incontroversos nos autos.

Considerando que desde 24.07.2002 a Apelante estava em gozo do benefício
do  auxílio-doença,  permanecendo  nesta  situação  até  sua  aposentadoria,  inexiste
direito ao pagamento pelo Município Apelado dos salário de setembro a dezembro e
décimo terceiro salário do ano de 2004, porquanto durante esse período estes eram
suportados pelo INSS, em razão da ausência de regime previdenciário próprio.

 Quanto ao pedido de pagamento da diferença da gratificação do FUNDEB,
considerando que tal verba é destinada a remuneração dos professores da educação
básica e dos profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da
docência,  a  Apelante não faz jus  ao seu recebimento,  porquanto no período não
alcançado pela prescrição estava afastada das atividades escolares.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


