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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO. 
QUINQUENAL. SÚMULA  Nº  85  DO  STJ. 
PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO,  POR 
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DENECESSIDADE. 
REJEIÇÃO.

- “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a  
Fazenda Publica figure como devedora, quando não  
tiver  sido  negado  o  próprio  direito  Reclamado,  a  
prescrição  atinge  apenas  as  prestações  vencidas  
antes do quinquênio anterior a propositura da ação".  
(Súmula nº 85 do STJ).

-  Não há necessidade de exaurimento da instância 
administrativa  para  o  exercício  do  direito  de  ação 
(art.  5º,  XXXV,  CF/88). Além disso, resta 
comprovada a existência de uma pretensão resistida 
se a Ré não efetua o pagamento após a citação.

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E 
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
POLICIAL MILITAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA 
DIFERENÇA  SALARIAL.  RECONHECIMENTO. 
TRABALHO  EFETIVAMENTE  PRESTADO. 
OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 
REMUNERAR  CORRETAMENTE,  SOB PENA DE 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STF E  STJ.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

-  “O  servidor  público  desviado  de  suas  funções,  
após a promulgação da Constituição, não pode ser  
reenquadrado,  mas  tem  direito  ao  recebimento,  
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como indenização, da diferença remuneratória entre  
os  vencimentos  do  cargo  efetivo  e  os  daquele  
exercido  de  fato.  Precedentes.”  (STF  -  RE-ED 
486184/SP, EMB. DECL. NO REC. EXTR., Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 12.12.2006)

-  “O  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  
entendimento  no  sentido  de  que,  reconhecido  o  
desvio de função, o servidor faz jus às diferenças  
salariais dele decorrentes. Precedentes. 2. Recurso  
especial  conhecido e provido.”  (REsp 619.058/RS, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T, DJ 23.04.2007, 
p. 291)

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE 
MÉRITO  E DESPROVER O AGRAVO INTERNO,  nos  termos  do  voto  do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 124.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pelo  ESTADO  DA 

PARAÍBA  contra o decisum de fls. 85/87 que, com base no art. 557 do CPC, 

negou  seguimento  à  Remessa  Necessária  e  ao  recurso  Apelatório  por  ele 

manejado em oposição à sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e a 

preliminar de carência de ação, por falta de interesse processual, e, no mérito,  

julgou parcialmente  procedente  a  pretensão autoral,  nos  autos  da Ação  de 

Cobrança ajuizada por CARLOS ALBERTO BARBOSA PEREIRA, condenando 

o  Promovido  a  pagar  ao  Promovente  a  diferença  salarial  no  período  de 

setembro  de  2006  a  julho  de  2008,  incluindo  os  valores  relativos  aos  13º 

salários, férias e terços de férias (fls. 14V, 16, 21/21v e 24v), com exclusão, 

apenas, das parcelas prescritas (abril a agosto de 2006).

Em suas razões, pugna o Agravante pela reconsideração da 

decisão. Caso contrário, o julgamento do colegiado.

É o relatório. 

VOTO
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Análise  da  Apelação  Cível  e  da  Remessa  Necessária 
conjuntamente.

Prejudicial de prescrição

Quanto à prejudicial de prescrição, visto ser de trivial sabença 

que, nos termos da Súmula  nº  85 do STJ, “Nas relações jurídicas de trato  

sucessivo em que a Fazenda Publica figure como devedora, quando não tiver  

sido  negado  o  próprio  direito  Reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  

prestações vencidas antes do quinquênio anterior a  propositura da ação", hei 

de rejeitá-la de pronto.

Preliminar  de  carência  de  ação,  por  falta  de  interesse 
processual.

Quanto à preliminar  aventada  na contestação,  por não ter o 

Autor postulado previamente pela via administrativa o pagamento  requerido, 

não merece ser acolhida, pois é sabido que as esferas judicial e administrativa 

são independentes, não se revelando necessário que o Promovente, para ter 

interesse  processual,  tenha  que,  primeiramente,  formular  o  pedido 

administrativo. 

Mérito

Exsurge dos autos que o Agravado é Policial Militar e recebeu 

remuneração menor do que a devida para a sua função. Requereu a diferença 

salarial do período de abril de 2006 a julho de 2008, acrescidos de 13º, férias e 

terços de férias.

Pois bem.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça que o servidor público desviado de suas funções 

deve  perceber  as  diferenças  salariais  em  relação  ao  cargo  cujas  funções 
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realmente exerceu.

Entendimento contrário, negando ao servidor o direito a receber 

vencimentos  iguais  aos  demais  que  desempenham  as  mesmas  funções, 

importaria em enriquecimento ilícito do ente estatal.

Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do STF e STJ:

STF -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  DESVIO  DE  FUNÇÃO. 
DIREITO À REMUNERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.  O  Tribunal  a  quo não  se  manifestou 
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos 
por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 
do Supremo Tribunal Federal. 2. Desvio de função. 
Direito  à  percepção  do  valor  da  remuneração 
devida,  como  indenização,  sob  pena  de 
enriquecimento  sem  causa  do  Estado. 3. 
Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
Federal.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AI-AgR  623260/MG,  AG.  REG.  NO 
AGR.INST., Rel. Min. Eros Grau, 2ª T, j. 13.03.2007) 

STJ  - ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS 
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  RECURSO  ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de 
Justiça  possui  entendimento  no  sentido  de  que, 
reconhecido o desvio de função, o servidor faz 
jus  às  diferenças  salariais  dele  decorrentes. 
Precedentes.  2.  Recurso  especial  conhecido  e 
provido.  (REsp  619.058/RS,  Rel.  Min.  Arnaldo 
Esteves Lima, 5ª T, DJ 23.04.2007, p. 291)

In casu, pelo documento constante do caderno processual à fl. 

29, observa-se que o Recorrido foi promovido de soldado recruta (PM-1) para 

engajado (PM-2) no dia 21/07/2008. No entanto, a promoção foi retroativa para 

15/03/2006, sendo inconteste que o Agravado exerceu àquela função em todo 

o período mencionado (fls. 10/24v), fazendo jus, portanto, a diferença salarial 

postulada,  ressalvando as verbas atingidas pela prescrição, uma vez que a 

ação foi proposta em 25/08/2011.
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Nessa  mesma  direção  são  os  julgamentos  do  Supremo 

Tribunal Federal, nos seguintes processos: RE-AgR 486184/SP, j. 12/12/2006; 

AI-AgR  594942/AP,  j.14/11/2006;  RE-AgR  481660/SE,  j.17/10/2006;  AI-AgR 

582457/MG,  j.26/09/2006;  RE-AgR  433578/DF,  j.  13/06/2006;  AI-AgR 

485431/PR, j. 22/03/2005; AI-AgR 339234/MG, j. 07/12/2004; RE 275840/RS, j. 

06/03/2001.

Por tais razões, ratifico o meu posicionamento monocrático, 

DESPROVENDO O AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  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, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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