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APELAÇÃO CÍVEL  – AÇÃO DE COBRANÇA – AUDITOR
FISCAL TRIBUTÁRIO  ESTADUAL –  PEDIDO  CERTO  E
DETERMINADO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–  OCORRÊNCIA  –  ASTREINTE  –  FIXAÇÃO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA  AJUIZADO  POR
SINDICADO  – ILEGITIMIDADE INDIVIDUAL PARA SUA
COBRANÇA  – MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

As  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios, prescrevem em cinco anos, a contar da data do
ato  ou  fato  do  qual  se  originaram,  ou  da  recusa  da
concessão do direito pela Administração Pública. 

A ação que tem como objetivo  a cobrança de determinado
valor  não  adimplido  relativo  a  determinado  período,  não
atine a parcelas mensais não pagas, que são obrigações de
trato sucessivo, mas, sim, ao próprio direito, pois o pedido
se funda em valor certo.

Se do momento em que houve a ausência de pagamento
decorreram  mais  de  cinco  anos,  é  imperioso  o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Não  tendo  a  multa  diária,  fixada  como  astreinte  pelo
descumprimento da obrigação,  sido estabelecida em favor
de  cada  beneficiário  do  mandado  de  segurança,
individualmente,  descabe  legitimidade  ao  autor  para  sua
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
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Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
Elias Francisco Rodrigues Filho,  buscando a reforma da sentença  de fls.
170/173 do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa,
prolatada nos autos  da  Ação  Ordinária de  cobrança de  diferenças  salariais
ajuizada  pelo apelante em  face  do  Estado  da  Paraíba,  que  extinguiu  o
processo, com resolução de mérito, com base no art. 269, IV, do CPC e Lei nº.
58/2003 e artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32.

Irresignado, o  autor/recorrente  alega  que  a  sentença  merece
reforma,  “mormente  ao  fato  do  direito  do  autor  ter  operado  coisa  julgada
material,  reconhecido  por  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  nos
Mandados  de  Segurança  nº.  888.2001.005.801-7/001  e  999.2006.000301-
2/001”.

Salienta  que  fora  publicada  portaria  pelo  Secretário  da
Administração determinando que os adicionais por tempo de serviço  do Grupo
de Tributação, Arrecadação e Fiscalização  do Estado da Paraíba incidissem
unicamente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Em 30 de dezembro de 2003, entrou em vigor o novo estatuto dos
servidores públicos civis do Estado (LC 58/03), que extinguiu a gratificação por
quinquenio e a vantagem concedida pelos arts. 231 (ascensão especial) e 162
(abono  permanência)  do  estatuto  anterior  (LC  39/85).  Em  relação às
gratificações dos adicionais por tempo de serviço e o abono de permanência,
estas foram congeladas,  havendo aumento da gratificação de produtividade,
que não refletiu diretamente nos cálculos dos adicionais, ensejando a ordem
mandamental citada.

Diz  que  o  acórdão   prolatado  no  MS  999.2006.000.301-2/001
declarou a  ilegalidade do congelamento do adicional por tempo de serviço, do
adicional por abono de permanência e do adicional de inatividade, bem como
determinou que que seu cálculo tomasse por base o vencimento acrescido da
gratificação de produtividade, determinando o pagamento retroativo dos valores
recebidos a menor desde a impetração da ação, sob pena de multa diária de
R$ 200,00.

Ressalta que, com o trânsito em julgado do acórdão, o Estado
tornou-se  devedor  da  quantia  corrigida  e  atualizada  requerida  na  exordial,
demonstrada  através  das  planilhas  de  atualização  anexas,  salientando  ser
equivocada  a  sentença  por  ter  entendido  que  a  LC  58/2003  constituiu
impedimento  à  pretensão,  uma  vez  que  o  reconhecimento  do  direito  ora
vindicado operou coisa julgada material.

Afirma que a impetração do mandamus interrompeu a fluência do
prazo prescricional, não havendo que se falar em tal evento, porquanto a ação
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fora proposta em 08/04/2013, não ocorrendo do decurso do lapso temporal de
cinco anos entre esta data e a do trânsito em julgado do writ.

Quanto às astreintes, o apelante possui legitimidade para cobrá-la
por  ser  titular  do  direito  material  juridicamente  reconhecido  e  encontrar-se
prejudicado pela sua não efetivação.

Não  foram  apresentadas  contrarrazões  ao  recurso,  certidão  fl.
199v.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  205/207v.,  opinou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

VOTO

A sentença recorrida entendeu que a pretensão do autor já se
encontrava prescrita,  à  luz  do  art.  1º  do  Decreto  nº  20.910/1932,  por  ter
decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda (em 08 de
abril de 2013) e o valor pretendido, cujo montante apurado (certo) remonta aos
anos anteriores a 2007 (cálculos anexados às fls. 133 a 139).

Embora, nas obrigações de trato sucessivo, a prescrição venha a
atingir  tão  somente  as  prestações vencidas antes  do quinquênio  anterior  à
propositura  da  ação,  observa-se  dos  autos  que  a  demanda  diz  respeito  a
cobrança de valor certo e determinado, não se podendo, neste caso específico,
falar-se em renovação do direito subjetivo à pretensão mês a mês, eis que tais
diferenças não se perpetuam no tempo.

Por  outro  lado,  não  há  que  considerar-se  o  início  do prazo
prescricional tão somente após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no
Mandado de Segurança 999.2006.000.301-2/001, porquanto seria mister que o
autor  tivesse se  valido  da  execução  de  título,  que  tem prazo  prescricional
próprio após a formação da coisa julgada. No entanto, mostra-se cristalino da
leitura da petição inicial que se trata de ação ordinária de cobrança individual e,
não, de execução individual de julgado.

Ainda que fosse considerada a coisa julgada coletiva formada no
referido processo, tem-se claramente da leitura da petição inicial que o objeto
da ação não foi a execução individual de possível beneficiário da coisa julgada
(produz  efeito  pro  et  contra  e  secundum eventeum probationis),  que opera
efeito erga omnes.

Para  melhor  esclarecimento  da  matéria,  trago  o  escólio  de
Leonardo Carneiro  da  Cunha1,  ainda que  trate,  em seu  escólio,  acerca  do
mandado de segurança individual:

Por sua vez, o §1º do art. 22 da Lei 12.016/2009 estabelece
que cabe ao indivíduo, para beneficiar-se  da coisa julgada

1 In A Fazenda pública em juízo – 14. ed. rev., atual e ampl – Rio de Janeiro: Florense, 2017.  
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coletiva, desistir de seu mandado de segurança. Em vez de
pedir a suspensão do processo individual, o sujeito terá de
desistir de seu 'writ'. Embora o texto do dispositivo da lei do
mandado  de  segurança  refira-se  à  desistência,  cumpre
conferir interpretação sistêmica para se entender que cabe
ao  demandante  individual  pedir  a  suspensão  de  seu
processo, a fim de que possa beneficiar-se da coisa julgada
coletiva.

Assim,  em se tratando de pedido de  cobrança de valores  considerados
suprimidos manejado em juízo quando já  escoado o  prazo quinquenal,  é  imperioso  o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

A propósito, eis o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUXILIAR  LOCAL.
ENQUADRAMENTO.  GRATIFICAÇÃO  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
OCORRÊNCIA. VERBAS RESCISÓRIAS. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.  SÚMULA 269 E 271/  STF.  APLICAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.
I  -  Verifica-se  a  prescrição  do  próprio  fundo  de  direito
relativamente à pretensão destinada a reenquadramento e
percepção  de  gratificação  por  tempo  de  serviço,  se
decorridos mais de cinco anos entre a data do requerimento
e aquela em teve origem o ato ou fato gerador do direito (art.
1º do Decreto nº 20.910/32).2

Frise-se que não se trata de cobrança de parcelas mensais não pagas,
mas do próprio direito em si, porquanto o pedido se funda no reconhecimento de ausência
de pagamento de valores relativos a determinada época, mas que não se renovou mês a
mês.

Mostra-se ainda acertada a sentença que reconheceu a ausência
de legitimidade do autor para cobrança individual da multa fixada nos autos do
Mandado de Segurança nº  999.2006.000.301-2/001.

Com efeito, é evidente que a multa diária, fixada como astreinte
pelo  descumprimento  da obrigação,  não foi  estabelecida  em favor  de  cada
beneficiário do mandado de segurança, individualmente.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONDOMÍNIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO WEINSTEIN.  EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  EXECUÇÃO DE  ASTREINTES.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. MULTA DIÁRIA,
POR  DESCUMPRIMENTO  DA OBRIGAÇÃO  DE  FAZER,
ARBITRADA EM FAVOR DA COLETIVIDADE. Caso em que
a multa diária, fixada como astreinte por descumprimento da
obrigação,  não  foi  estabelecida  em  favor  de  cada

2 (MS 14.528/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 21/09/2010.
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condômino, individualmente. Ao revés, restou evidente que a
penalidade pecuniária foi arbitrada em prol da coletividade,
especialmente porque são os direitos coletivos strictu sensu
(individuais homogêneos) o objeto de defesa, na  ação civil
pública proposta pelo Ministério Público que deu origem ao
cumprimento da sentença. INÉPCIA DA INICIAL. ILIQUIDEZ
DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO - NO CÁLCULO
DO  DÉBITO  -  DOS  LOCATIVOS  VINCENDOS.
POSSIBILIDADE,  ATÉ  O  EFETIVO  CUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  QUE  DEU  ORIGEM  À  PENALIDADE  .
INTERPRETAÇÃO  DO  ARTIGO  290  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  Nos  termos  do  art.  290  do  CPC,  as
obrigações sucessivas e contínuas vencidas no decorrer da
tramitação da  ação,  inclusive  após o  trânsito em julgado,
podem  ser  incluídas  no  débito  em  execução.  ALUGUEL
PELO  ATRASO  NA CONCLUSÃO  DAS  OBRAS.  TERMO
INICIAL  E  FINAL  DE  INCIDÊNCIA  DOS  LOCATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de pré-
executividade não é o remédio apropriado para a discussão
de  questões  peculiares  à  impugnação  ao  cumprimento
de sentença.  Apenas  se  presta  ao  exame  de  matérias
processuais  que  se  relacionem  com  os  pressupostos
processuais,  condições  da  ação ou  nulidades  e  defeitos
formais  flagrantes  do título  executivo,  pois  neste meio  de
defesa não se abre oportunidade para ampla produção de
provas. No caso, não é possível, em sede de exceção de
pré-executividade,  a deliberação acerca do termo inicial  e
final dos locativos arbitrados pelo atraso na conclusão das
obras,  pois  se  trata  de  questões  subjacentes  ao  título,
devendo  ser  manejadas  através  de  impugnação  ao
cumprimento  de  sentença.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  HONORÁRIOS.  DESCABIMENTO.  São
devidos  honorários  advocatícios  em  caso  de  acolhimento
integral de exceção de pré-executividade, haja vista que a
decisão  importa  em  extinção  do  processo  de  execução.
Todavia,  não  acolhida,  integralmente  ou  em  parte,  a
exceção,  caracteriza-se  esta  como  mero  incidente
processual,  inviabilizando  cogitar  de  sucumbência,  já  que
não  há  sequer  incidência  de  custas,  por  se  tratar  de
incidente veiculado por simples petição nos próprios autos
da  execução.  Neste  caso,  a  verba  honorária  será  tão-
somente  aquela  fixada  na  própria  execução que  não  foi
extinta. Precedentes desta Corte e do Egrégio STJ. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.3 

Conclui-se,  pois,  que  a  situação  jurídica  do  apelante  já  se
amalgamou  pelo  não  exercício  do  direito,  dentro  dos  limites  temporais
estabelecidos pela regra jurídica, não  lhe sendo mais permitido, após cinco
anos do ato da Administração que consolidou a pretensão, vir a fazê-lo na via

3  Agravo de Instrumento Nº 70054071824, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro
Celso Dal Pra, Julgado em 26/09/2013.
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judicial, e daí que, nesses termos, improcede o pleito recursal.

Frente  ao exposto,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo  a
sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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