
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0058478-33.2014.815.2001 — 5ª Vara da Fazenda Pública
da Capital
Relator             : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE: Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Alexandre
Magnus F. Freire
AGRAVADO  : Antônio Marcos Alves
ADVOGADO  : Ana Cristina de Oliveira (OAB/PB nº 11.967) e Romeica Teixeira
Gonçalves (OAB/PB 23.256) 
 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
MILITAR  — CONGELAMENTO DO ADICIONAL POR
TEMPO  DE  SERVIÇO  — PRESCRIÇÃO  —
INOCORRÊNCIA — DESPROVIMENTO.

— 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. 

 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra a decisão de fls. 90/95, que rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito,
negou provimento à remessa oficial e à apelação, mantendo a sentença que determinou
o descongelamento dos anuênios, procedendo-se com a atualização da verba na forma
do art. 12 da Lei nº 5.701/93, até o congelamento determinado pela Lei nº. 9703/2012

O agravante, em suas razões recursais de fls. 98/102, suscitou a
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prescrição de fundo de direito e por conseguinte, a extinção do processo com resulução
de mérito, ex vi da literalidade do art. 487, inc. IV, do CPC.

Contrarrazões (fls. 107/113).

É o relatório. 

VOTO

Aduz  o  Embragante,  Estado  da  Paraíba,  que  os  valores
vindicados na inicial pelo Embargado, Antônio Marcos Alves, encontram-se fulminados
pela prescrição do fundo de direito.

De acordo com o art.  1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas
existentes contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05
(cinco) anos.

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. 

Na hipótese, o direito tutelado reproduz, de forma periódica, a
obrigação  da  parte,  configurando,  portanto,  as  conhecidas  “obrigações  de  trato
sucessivo”, as quais se renovam de tempo em tempo, recomeçando novo prazo a cada
obrigação seguinte. 

Súmula nº 85/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. 

Dessa  forma,  em  razão  da  pretensão  autoral  referir-se  à
percepção  de  verbas  remuneratórias,  renováveis  a  cada  mês,  resta  demonstrada  a
sucessividade da obrigação, afastando-se, pois, a aplicação do instituto da prescrição. 

Isso posto, rejeito a prejudicial de mérito.
 
Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
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Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para substituir  o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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