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PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. REJEIÇÃO.

- Concentrando-se a pretensão autoral em receber
as diferenças remuneratórias decorrentes de
pagamento realizado a menor, caracterizada está a
relação de natureza sucessiva, de modo que a
prescrição somente atinge as prestações periódicas,
mas não o fundo de direito.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.  REPERCUSSÃO  DO  JULGADO  EM
FÉRIAS  ACRESCIDAS  DE  13º  SALÁRIO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.
ANULAÇÃO  DO  EXCESSO.  NECESSIDADE.
MATÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.  DECRETAÇÃO
EX  OFFICIO. DESCONGELAMENTO  DO
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E
PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. LEI
MUNICIPAL. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
DESPROVIMENTO DO APELO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA

-  Restando  demonstrado  que  houve,  in  casu,
evidente divergência entre a matéria declinada na
petição  inicial  e  aquela  apreciada  na  Sentença
vergastada,  caracterizado  está  o  julgamento
extra  petita,  impondo-se,  pois,  a  nulidade  do
capítulo que excedeu.
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-  Apesar  de  a  nova  legislação  ter  revogado  tal
adicional,  é  preciso  observar  que  não  houve
determinação  do  congelamento  dos  valores
nominais. Desse modo, deve ser mantido rígido o
disposto no art. 23 da Lei Municipal nº 737/1995,
cabendo  ao  Município  descongelar  o  valor  do
Anuênio,  bem  como  pagar  os  valores
remunerados a menor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, ANULAR parte  da  Sentença  e  DESPROVER  o
Apelo e a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 249. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível,

interposta pelo Município de São João do Rio do Peixe, desafiando a Sentença

proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara daquela Comarca (fls. 203/206), nos

autos da Ação de Cobrança.

Os Promoventes  pleitearam o descongelamento  do Adicional

por Tempo de Serviço e incidência sobre o vencimento atual, com base na Lei

Municipal nº 737/95.

O  juízo  a  quo julgou  procedente o  pedido,  condenando  o

promovido a “corrigir a base de cálculo incidente sobre o adicional por tempo

de serviço (anuênio), pagando a respectiva parcela mensal, aos autores, na

razão  de um por cento sobre o vencimento básico e atual do servidor, por ano

de serviço prestado à edilidade promovida, contados da data de ingresso no

respectivo serviço até a extinção do referido adicional, com base nas planilhas

de cálculo de cada servidor, constantes nos autos, com repercussões em férias

acrescidas de 13º salário. No mais, condenou, ainda o Promovido a “pagar as

diferenças dos valores retroativo, referentes as parcelas dos anuênios pago a

menor,  observada  a  prescrição  quinquenal  e  a  data  de  ingresso  de  cada

servidor no Serviço Público”.
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Nas razões de fls.  209/215,  o  Município  Apelante  defendeu,

preliminarmente,  a  prescrição  do  fundo  de  direito.  No  mérito,  em  síntese,

sustentou a legalidade do congelamento do valor pago a título de Adicional Por

Tempo de Serviço, sob a fundamentação de que a na Lei Municipal nº 737/95

foi revogada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 218/228.

A Procuradoria de Justiça, às 238/246, opinou pela rejeição da

prejudicial  de  prescrição  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  do  Apelo  e  da

Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelante  afirma que o  art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/32

assevera que as ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem no

prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data do ato ou fato.

Porém, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça

de que a pretensão de servidor em receber as diferenças remuneratórias

caracteriza natureza sucessiva. Senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA.
RECONHECIDO O DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES TÍPICAS DE AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85/STJ. DEVIDO O
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
CORRESPONDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência
desta Corte, nas ações em que o servidor busca o
pagamento de diferenças devidas a título de desvio de
função, enquanto não negado o direito, prescrevem
apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores
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ao ajuizamento da ação, consoante prescreve a Súmula
85/STJ. (...).”1  Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS
SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.  1. O STJ
possui o entendimento de que a pretensão do autor em
receber as diferenças remuneratórias decorrentes de
desvio de função caracteriza relação de natureza
sucessiva. A prescrição somente atinge as prestações
periódicas, mas não o fundo de direito.  2. "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/STJ). 3. Agravo Regimental não provido.”2

Grifei.

Dessa forma, tendo em vista que a pretensão dos Autores, em

receber as diferenças remuneratórias decorrentes do congelamento de verba

salarial, caracteriza relação de natureza sucessiva, a prescrição somente

atinge as prestações periódicas, mas não o fundo de direito.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada.

Por  lado,  inobstante as alegações dispostas na petição

recursal, questão prévia deve ser ponderada nesta Corte Revisora, inerente a

própria Sentença, que torna prejudicada a análise de parcela  do mérito do

Apelo.

A razão dessa prejudicialidade reside exatamente por

considerar ser o julgado extra petita. Por isso, a Sentença deve ser anulada

parcialmente.

Compulsando-se os autos, observa-se que, na  inicial,  os

Promoventes  limitaram-se  a  pedir  o  descongelamento  do  Anuênio  e  o

pagamento  retroativo  dos  valores  a  menor,  porém,  na  Sentença,  o  juiz,

determinou  a  repercussão  do  julgado  em férias  acrescidas  de  13º  salário.

Portanto, o direito conferido,  neste  ponto,  é diverso ao postulado, fazendo

despontar que a Decisão de primeiro grau é extra petita.

1 STJ. AgRg no Ag 1351894 / RS. Rel. Min. Napoleão Nunes maia Filho. J. Em 18/11/2011.
2 STJ. AgRg nos EDcl no Ag 1385541 / PR. Rel. Min. Herman Benjamin. J. Em 07/06/2011.
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O Código de Processo Civil, consagrando o Princípio da

Congruência, determina que o Juiz fique adstrito ao pedido do Autor, devendo

decidir a lide nos limites em que foi proposta. Eis a dicção dos artigos 128 e

460 daquele diploma processual:

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi
proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões,
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa
da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.

Assim, restando demonstrado que houve, in casu, evidente

divergência entre a matéria declinada na petição inicial e aquela apreciada na

Sentença vergastada, caracterizado está o julgamento extra petita, impondo-

se, pois, a nulidade do capítulo que excedeu.

A respeito do tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR

leciona:"A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona

causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento

fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que

lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base

em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na

propositura da ação.” 3

Na mesma linha de raciocínio, vejamos decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Repetição de Indébito de
Contribuição Previdenciária. Contribuição previdenciária
sobre parcelas que não integrarão a aposentadoria do
apelado. Sentença que não aprecia todos os pedidos
formulados na inicial. Sentença que condena terceiro
estranho à lide. Sentença que condena além do
pedido pelo autor. Sentença extra e citra petita.
Reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
julgado. Apelo prejudicado. - A sentença que não
enfrenta os pedidos formulados na petição inicial

3THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil : Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento vol. I 30ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense,
1999, pág.516.
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deve ser desconstituída para que outra em seu lugar
seja proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de
jurisdição. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado. art. 460, CPC, (TJPB -
Acórdão do processo nº 20020080460575001 - Órgão (1ª
Câmara Cível) - Relator DR. CARLOS MARTINS
BELTRAO FILHO JUIZ CONVOCADO - j. Em
11/03/2010)

Tem mais,  é  importante  dizer,  que  por se tratar o tema de

questão de ordem pública, deve ser reconhecida "de ofício" pelo julgador a

nulidade da Decisão. 

Transcrevo, neste sentido, a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE POR QUOTAS. NULIDADE DO
CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS. OBJETO
ILÍCITO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (…) 3.
A regra de que as nulidades absolutas podem ser
conhecidas de ofício pelo julgador vale para os
recursos de natureza ordinária, o mesmo não
ocorrendo na hipótese de recursos tidos como de
natureza extraordinária, entre eles o especial, que tem
finalidade diferenciada, uma vez que objetiva a correta
aplicação da lei federal, e não a proteção imediata do
direito subjetivo das partes.(...)
5. Recurso especial conhecido em parte e provido4.

Nesse prisma, há de se declarar nulo o capítulo da Sentença

que determinou a repercussão do julgado em férias acrescidas de 13º salário,

por ser extra petita.

DO MÉRITO 

Pontuo que as controvérsias veiculadas, nesta demanda, foram

devolvidas  a  esta  instância  recursal  por  meio  de  Recurso  Voluntário  e  da

Remessa Necessária, que serão apreciados conjuntamente, autorizando a este

Órgão recursal a analisá-las de forma mais ampla.

4(REsp 1024574/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
19/02/2009, DJe 16/03/2009)
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Pois bem.

Discute-se, nos autos, a possibilidade  de  pagamento  do

Adicional por Tempo de Serviço, com base no percentual, nos termos do art. 23

da Lei Municipal 737/95, bem como o pagamento do valor retroativo.

Na Contestação, o Promovido  se  limitou a afirmar que  o

dispositivo legal que tratava do pagamento do quinquênio encontrava-se no art.

23 da Lei Municipal 737/95, no entanto, tal disposição foi revogada pela Lei

Municipal nº 981, de 06/07/2007, momento a partir do qual o referido adicional

saiu do mundo jurídico.

Todavia, a  Lei  nº  737/1995,  que  instituiu  o  Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos do Município de São João do Rio do Peixe, em

seu artigo 23, regulamentou o recebimento do Adicional de Tempo de Serviço.

Logo, diz o art. 23, da lei supra: 

Art. 23 – O adicional de tempo de serviço é devido
à razão de um por cento (1%) por ano de serviço
público efetivo, incidente sobre o vencimento.

Posteriormente, entrou em vigor a Lei Municipal nº 981/2007,

que revogou tal benefício.

Contudo, apesar de a nova legislação ter revogado tal adicional, é

preciso observar que não houve determinação do congelamento dos valores já

pagos na forma nominal.

Desse modo, deve ser mantido rígido o disposto no art. 23 da

Lei  Municipal  nº  737/1995,  cabendo  ao  Município  descongelar  o  valor  do

Anuênio, bem como pagar os valores remunerados a menor.

Feitas essas considerações, REJEITO  a  prejudicial  de

prescrição e  ANULO o capítulo da Sentença que determinou repercussão do

julgado em férias acrescidas de 13º salário dos Promoventes. DESPROVEJO
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a  Apelação  e  a  Remessa  Necessária,  mantendo  a  Sentença  nos  demais

termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
    Relator
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