
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO  INTERNO  N.º  0051732-57.2011.815.2001  —  6ª  Vara  da  Fazenda 
Pública da Capital
Relator      : Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides)
Agravante  : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Paulo Barbosa de 
Almeida Filho
Agravado   : Silvio Romero Pereira Leite
Advogados : Martsung F. C. R. Alencar e Adilia Daniella Nobrega Flor

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  — 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  — 
DIFERENÇAS  DE  VENCIMENTOS  — 
ESCALONAMENTO  VERTICAL  — ENTENDIMENTO 
FIRMADO NO TJPB — DESPROVIMENTO.

— “A Lei nº 6.605/98 não revogou a gradação vertical, de 10%, nas 
classes “a”, “b” e “c”, correspondentes, respectivamente, às comarcas 
de primeira, segunda e terceira entrâncias, previstas no art. 7º da Lei 
nº 5.201/89. Da mesma forma os níveis verticais de “a” a “e”, em 
ordem crescente, correspondendo, cada um, a um acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o vencimento imediatamente anterior 
criados  pelo  inciso  I  do  art.  2º  da  Lei  nº  5.831/93.”  (TJPB;  AC 
200.2007.797-577-5/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. Leandro dos Santos; DJPB 29/04/2013; Pág. 11)   

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 recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba 
contra  a  decisão  de  fls.  138/145,  negando  seguimento  à  apelação  cível  e  dando 
provimento parcial à remessa, apenas para determinar que  a incidência dos juros de 
mora seja nos moldes aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o  art. 5º da 
Lei nº 11.960/2009, mantendo a sentença em seus demais termos.
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O agravante, às fls. 148/150, afirma ser incabível a aplicação do 
art. 557 do CPC ao presente caso.

É o relatório. 

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O  presente  Agravo  Interno  não  merece  provimento.  Assim, 
justamente porque a fundamentação da decisão monocrática é bastante, por si mesma, 
para rebater, também, as razões deste Agravo, limitar-me-ei a transcrever os mesmos 
fundamentos da decisão agravada:

O agravado assegurou que seus direitos assegurados pelas leis 
nº  5.201/1989,  5.573/92  e  5.831/93,  tratando  sobre  os  níveis  de  escalonamento 
horizontal de 10% (dez por cento) de entrância para entrância, não foram atingidas pela 
lei nº 6.605.98.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou  procedente o pedido, 
condenando o promovido ao pagamento  das diferenças  de vencimentos  oriundas  da 
gradação vertical  de 10% (dez por cento)  entre as entrâncias,  com os seus reflexos 
financeiros, apurados no decurso dos 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da 
ação, com correção monetária pelo INPC, a partir da verificação da inadimplência, e 
juros de mora nos percentual  de 0,5% (meio por cento) ao mês,  a partir  da citação 
válida.

 Pois  bem.  A Lei  nº  5.201/89,  em  seu  art.  7º  proclama:

“Art. 7º - As categorias funcionais de provimento efetivo, mencionados 
nos itens I e II do artigo anterior,  serão distribuídas numa gradação 
vertical, nas classes “a”, “b” e “c”, correspondentes, respectivamente, às 
Comarcas de primeira, segunda e terceira entrâncias.

Parágrafo Único – Será de dez (10) pontos percentuais o acréscimo de 
vencimento  entre  uma  categoria  e  a  imediatamente  anterior.” 

Por sua vez, dispõe o art. 3º, I, da Lei nº 5.831/93:

“Art. 3º - O parágrafo 8º, do art. 2º, da Lei nº 5.573, de 29 de abril de 
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo 8º - Cada cargo compreende cinco níveis verticais, de A a E, 
em  ordem  crescente,  correspondendo,  cada  um,  a  um  acréscimo  da 
ordem  de  vinte  e  cinco  por  cento  (25%)  sobre  o  vencimento  do 
imediatamente anterior, dando-se a ascensão, de um a outro, por ato do 
Presidente do Tribunal de Justiça, após o requerimento do interessado, 
observando-se: (...)” 

O Egrégio  Tribunal  Pleno do TJPB já  se  manifestou  sobre a 
matéria,  no  processo  nº  2001.013571-2,  de  relatoria  do   Des.  Antônio  Elias  de 
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Queiroga,  na  sessão  do  dia  15/10/2003,  julgando  procedente,  em  parte,  o  pedido, 
determinando  a  implantação  da  diferença  de 10% de  entrância  para  entrância,  com 
efeitos financeiros a partir da impetração, bem como o acréscimo de 25% entre níveis 
verticais de “A” a “E”, sobre o vencimento imediatamente anterior. Vejamos:

“Servidor  Público.  Gratificação.  Extinção.  Incorporação  do  valor  ao 
vencimento.  Inexistência  de  direito  adquirido  a  regime  jurídico.
I  –  A  extinção  de  gratificação,  com  incorporação  da  vantagem  aos 
vencimentos  do servidor,  não constitui  ofensa a  direito  adquirido.  II  –  O 
regime jurídico estatutário que disciplina o vínculo entre o servidor público e 
a  Administração  não  tem  natureza  contratual,  em  razão  de  que  inexiste 
direito  a  inalterabilidade  do  regime  remuneratório.
Servidor Público.  Funcionários  de  cartórios  de entrâncias  diversas.  Graus 
hierárquicos.  Escalonamento  vertical  previsto  em  lei.  Extinção  por  lei 
posterior.  Inocorrência.  Mandado de Segurança denegado.  Ofensa à literal 
disposição  de  lei.  Ação  Rescisória.
I  – As comarcas situam-se em escala hierárquica,  numa gradação de 
primeira  a  terceira  entrâncias,  correspondendo  entre  elas  um 
escalonamento  vertical  que  permite  diferenciar  a  natureza 
remuneratória dos seus servidores.  Essa mesma regra,  a Constituição 
Federal  consagrou  para  a  magistratura  (art.  93,  V).  II  –  A  Lei  nº 
6.605/98 não extinguiu a gradação vertical, de 10%, nas classes “a”, “b” 
e  “c”,  correspondentes,  respectivamente,  às  Comarcas  de  primeira, 
segunda e terceira entrâncias, previstas no art. 7º da Lei nº 5.201/89 e § 
8º do art. 3º da Lei nº 5.573/92. Nem tampouco os níveis verticais de A a 
E, em ordem crescente, correspondendo, cada um, a um acréscimo de 
vinte  e  cinco  por  cento  (25%)  sobre  o  vencimento  imediatamente 
anterior, criados pelo inciso I do art. 2º da Lei nº 5.831/93. III – Cabível 
a  desconstituição,  pela  via  rescisória,  de  decisão  que,  erroneamente, 
deixa  de  aplicar  uma  lei  por  considerá-la  revogada.” 

Ora,  adotando entendimento  contrário  haverá desobediência  a 
dispositivo legal, no caso, o art. 3º, II, § 8º, da Lei nº 5.573/92, que reproduziu o art. 7º 
e seu parágrafo único, da Lei nº 5.201/89, bem como o art. 2º, I, e o art. 3º, § 8º, ambos 
da Lei nº 5.831/93. 

Não há que se falar em extinção do escalonamento vertical de 
entrâncias, pois, dispostas hierarquicamente, não se admite nivelamento de vencimento, 
sob  pena  de  um serventuário  de  primeira  entrância  passar  a  perceber  igual  ao  de 
segunda e de terceira.

Nesse sentido, se posiciona o TJPB:

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO  EM  FACE  DE  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  E  À 
REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
COBRANÇA E ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. 
SERVIDOR  DO  PODER  JUDICIÁRIO  ESTADUAL.  DIFERENÇA  DE 
VENCIMENTOS. ESCALONAMENTO DE 10% DE ENTRÂNCIA PARA 
ENTRÂNCIA.  ACRÉSCIMO  DE  25%  SOBRE  O  VENCIMENTO 
IMEDIATAMENTE  ANTERIOR.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL.  REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL 
Nº  6.605/98.  MATÉRIA  PACIFICADA  PELO  PLENO  DESTE 
TRIBUNAL.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
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DIREITO  ADQUIRIDO.  COMARCAS  DISPOSTAS 
HIERARQUICAMENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
HIPÓTESE  DO ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. A  prescrição  a  que  se 
deve observar é a estabelecida na Súmula nº 85 do STJ. As comarcas estão 
situadas  em  escala  hierárquica,  numa  passagem  de  primeira  à  terceira 
entrância,  correspondendo  entre  elas  um escalonamento vertical que 
permite diferenciar a natureza remuneratória dos seus servidores. A Lei 
nº 6.605/98 não revogou a gradação vertical,  de 10%, nas classes “a”, 
“b” e “c”, correspondentes, respectivamente, às comarcas de primeira, 
segunda e terceira entrâncias, previstas no art. 7º da Lei nº 5.201/89. Da 
mesma  forma,  os  níveis  verticais  de  “a”  a  “e”,  em ordem crescente, 
correspondendo, cada um, a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o vencimento imediatamente anterior criados pelo inciso I 
do art. 2º da Lei nº 5.831/93. (TJPB; Ap-RN 0105408-80.2012.815.2001; 
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 
16/09/2014; Pág. 11) 

PROCESSO CIVIL Ação ordinária de cobrança - Servidor público Oficial 
de Justiça - Diferença de vencimentos - Escalonamento de 10 por cento de 
entrância  para  entrância  e  acréscimo  de  25  por  cento  sobre  o 
vencimento imediatamente anterior Procedência parcial Remessa oficial 
e Apelação Cível Prejudicial de prescrição Inaplicabilidade do art.206, §3°, 
inciso  V,  do  Código  Civil  de  2002  Incidência  do  prazo  de  prescrição 
qüinqüenal Rejeição - Comarcas dispostas hierarquicamente Inexistência de 
revogação da gradação vertical  pelo advento da Lei  Estadual  n° 6.605/98 
Manifesta improcedência - Seguimento negado Inteligência do art. 557, do 
CPC.  PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  PRAZO  TRIENAL  DO 
ART. 206,  §  3°,  IV,  DO CC. INAPLICABILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO 
DECRETO 20.910/32.  PRAZO DE CINCO ANOS.  APLICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 
REDISCUSSÃO  DE  QUESTÕES  JÁ  RESOLVIDAS  NA  DECISÃO 
EMBARGADA.  MERO  INCONFORMISMO.  SIMPLES  REITERAÇÃO 
DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. 1. É entendimento desta Corte 
que a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/32 deve 
ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja 
ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação 
jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. ...TJPB - 
Acórdão do processo nº 20020080079615002 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) 
- Relator Manoel Soares Monteiro - j. em 23-08-2011 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  DO  PODER  JUDICIÁRIO 
ESTADUAL.  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS. ESCALONAMENTO 
DE 10% DE ENTRÂNCIA PARA ENTRÂNCIA. ACRÉSCIMO DE 25% 
SOBRE  O  VENCIMENTO  IMEDIATAMENTE  ANTERIOR. 
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO  DA  PREJUDICIAL 
REVOGAÇÃO  PELA  LEI  ESTADUAL  Nº  6.605/98.  MATÉRIA 
PACIFICADA  PELO  PLENO  DESTE  TRIBUNAL.  PROCEDÊNCIA. 
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. COMARCAS 
DISPOSTAS  HIERARQUICAMENTE.  INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL.  INEXISTÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. A 
prescrição a que se deve observar é a estabelecida na Súmula nº 85 do STJ. 
As  comarcas  estão  situadas  em  escala  hierárquica,  numa  passagem  de 
primeira  à  terceira  entrância,  correspondendo  entre  elas  um 
escalonamento vertical que permite diferenciar a natureza remuneratória dos 
seus  servidores.  A  Lei  nº  6.605/98  não  revogou  a  gradação vertical,  de 
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10%, nas classes “a”, “b” e “c”, correspondentes, respectivamente,  às 
comarcas de primeira, segunda e terceira entrâncias, previstas no art. 7º 
da Lei nº 5.201/89. Da mesma forma os níveis verticais de “a” a “e”, em 
ordem crescente,  correspondendo,  cada um,  a um acréscimo de 25% 
(vinte  e  cinco  por  cento)  sobre  o  vencimento  imediatamente  anterior 
criados  pelo  inciso  I  do  art.  2º  da  Lei  nº  5.831/93. (TJPB;  AC 
200.2007.797-577-5/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Leandro dos Santos; DJPB 29/04/2013; Pág. 11) 

PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 
RENOVAÇÃO  MÊS  A  MÊS.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO. Nas 
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura 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 nº 85 do STJ). Remessa oficial e apelação 
cível.  Administrativo  e  constitucional.  Ordinária  de  cobrança.  Servidora 
pública. Técnica judiciária.  Diferença de vencimentos. Escalonamento de 
10% (dez por cento) de entrância para entrância e acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento)  sobre o vencimento  imediatamente anterior. 
Percepção  de  salário  inferior  ao  mínimo  legal.  Revogação  pela  Lei 
Estadual nº 6.605/98. Inocorrência. Matéria pacificada pelo pleno deste 
tribunal. Procedência. Remessa oficial e apelação cível. Inexistência de 
direito  adquirido.  Comarcas  dispostas  hierarquicamente. 
Inconstitucionalidade  formal.  Inexistência.  Conhecimento  e 
desprovimento.  As  comarcas  situam-se  em  escala  hierárquica,  numa 
gradação de primeira a terceira entrância,  correspondendo entre elas 
um escalonamento vertical que  permite  diferenciar  a  natureza 
remuneratória  dos seus servidores.  Essa mesma regra  a Constituição 
Federal consagrou para a magistratura (art. 93, V). A Lei nº 6.605/98 
não extinguiu a gradação vertical, de 10% (dez por cento), nas classes 
"a",  "b"  e  "c",  correspondentes,  respectivamente,  às  comarcas  de 
primeira, segunda e terceira entrâncias, previstas no art.  7º da Lei nº 
5.201/89 e no § 8º do art. 3º da Lei nº 5.573/92, nem, tampouco, os níveis 
verticais de "a" a "e", em ordem crescente, correspondendo, cada um, a 
um acréscimo  de  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  sobre  o  vencimento 
imediatamente  anterior,  criados  pelo  inciso  I  do  art.  2º  da  Lei  nº 
5.831/93. A Lei nº 5.831/93 resultou de projeto de Lei de iniciativa do 
tribunal  de  justiça,  nos  termos  do  art.  96  da  Constituição  Federal. 
Destarte, não padece de inconstitucionalidade formal, a exemplo do art. 
39  da  Constituição  Estadual. (TJPB;  ROf-AC  200.2008.022303-1/001; 
João  Pessoa;  Rel.  Juiz  Conv.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa;  DJPB 
09/06/2009; Pág. 7) 

Importante destacar que no presente caso se faz possível a 
adoção  do  art.  557  do  CPC,  uma vez  que  toda  a  matéria  está  embasada  em 
jurisprudência do TJPB.

Em situação  abordando  exatamente  a  mesma  matéria,  houve 
julgamento monocrático,  sendo, posteriormente interposto agravo interno,  o qual foi 
desprovido, sob o argumento de ser possível a aplicação do art. 557 ao caso. Vejamos:

AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO  EM  FACE  DE  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À 
REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
COBRANÇA E ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. 

5



SERVIDOR  DO  PODER  JUDICIÁRIO  ESTADUAL.  DIFERENÇA DE 
VENCIMENTOS.  ESCALONAMENTO  DE  10%  DE  ENTRÂNCIA 
PARA  ENTRÂNCIA.  ACRÉSCIMO  DE  25%  SOBRE  O 
VENCIMENTO  IMEDIATAMENTE  ANTERIOR. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. REVOGAÇÃO PELA 
LEI ESTADUAL Nº 6.605/98. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENO 
DESTE  TRIBUNAL.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  INEXISTÊNCIA 
DE  DIREITO  ADQUIRIDO.  COMARCAS  DISPOSTAS 
HIERARQUICAMENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. 
HIPÓTESE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A prescrição a que se 
deve observar é a estabelecida na Súmula nº 85 do STJ. - As comarcas estão 
situadas  em  escala  hierárquica,  numa  passagem  de  primeira  à  terceira 
entrância, correspondendo entre elas um escalonamento vertical que permite 
diferenciar a natureza remuneratória dos seus servidores. A Lei nº 6.605/98 
não revogou a gradação vertical, de 10%, nas classes "a", "b" e "c", 
correspondentes, respectivamente, às Comarcas de primeira, segunda e 
terceira entrâncias, previstas no art. 7º da Lei nº 5.201/89. Da mesma 
forma,  os  níveis  verticais  de  "A"  a  "E",  em  ordem  crescente, 
correspondendo, cada um, a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o vencimento imediatamente anterior criados pelo inciso I 
do art.  2º da Lei nº 5.831/93 (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo Nº 
01054088020128152001,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES 
LEANDRO DOS SANTOS - j. em 05-09-2014) 

Sendo  assim,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram do julgamento, o Exmo.  Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado 
com jurisdição limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos 
Coelhos  Salles  (Juiz  Convocado  para  substituir  a  Desª.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes).

Presente  ao julgamento  o Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco de Paula 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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