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EMENTA:  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONGELAMENTO DO
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  CÁLCULO  CUMULATIVO  DOS
PERCENTUAIS  PROGRESSIVOS  DE  CADA  UM  DOS  QUINQUÊNIOS
LABORADOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL,
SEM CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS, AO FUNDAMENTO DE INEXISTIR
NORMA  LEGAL  IMPOSITIVA  DO  CONGELAMENTO. APELO  DO  RÉU.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DO  DIREITO.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.  PREVISÃO  DE  PAGAMENTO  COM
BASE NO VALOR NOMINAL PERCEBIDO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI.
ART.  192,  DA  LC  N.°  58/03.  INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  A  SER
REMEDIADA.  APELO  DA  AUTORA.  SOMATÓRIO  DOS  PERCENTUAIS
UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS.  DESCABIMENTO.
APELAÇÃO  DA AUTORA E  REMESSA DESPROVIDAS.  PROVIMENTO
DO APELO DO RÉU.

1. A prescrição relativa à ação de cobrança de adicional por tempo de serviço alcança
apenas as parcelas devidas e não pagas a este título, vencidas antes dos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da demanda, não atingindo o fundo de direito sufragado as
modificações legislativas ocorridas no ano de 2003.

2.  O servidor  público  não tem direito  adquirido  a  regime jurídico,  senão,  e  tão
somente, à irredutibilidade do valor nominal de seus vencimentos. Precedentes do
STF.

3.  Após  a  supressão  do adicional  por  tempo de  serviço  pela  Lei  Complementar
Estadual n.° 58/2003, o servidor público somente faz jus ao valor absoluto percebido
àquele título em 30 de dezembro de 2003, nos termos do art. 192, daquele Diploma.

4.  É descabido, em qualquer hipótese, o somatório dos percentuais referentes aos
quinquênios  do servidor  público  estadual,  uma vez  que  a  legislação de  regência
previa expressamente a  não admissão do cômputo de  qualquer  deles  na base de
cálculo dos subsequentes.



VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente
à Apelação e à Remessa Necessária nº 0126434-37.2012.815.2001, em que figuram
como Apelantes e Apelados o Estado da Paraíba e Nadja Almeida Filgueira. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer das Apelações e do Reexame
Necessário,  rejeitar  a  prejudicial  de  mérito,  negar  provimento  ao  Apelo  da
Promovente  e  à  Remessa  Necessária  e  dar  provimento  à  Apelação  do
Promovido.

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 54/56, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada  por  Nadja Almeida Filgueira em seu desfavor, que,
rejeitando a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgou procedente o pedido
e condenou o ente  federado ao pagamento do adicional  do tempo de serviço no
percentual de 11%, na forma do art. 161 da LC n.º 39/85, e das diferenças devidas,
respeitado o prazo prescricional, julgando improcedente o pedido de implantação do
somatório  de  quatro  quinquênios  em  seu  contracheque,  equivalente  a  32%  do
vencimento base.

Em suas razões, f.  58/70, o  Estado da Paraíba repisou a prejudicial de
prescrição do fundo de direito, e, no mérito, alegou que a LC n.º 58/2003 revogou a
LC n.º  39/85  e  estabeleceu  que  os  acréscimos  incorporados  ao  vencimento  dos
servidores  antes  da  sua  vigência  continuariam  a  ser  pagos  pelos  seus  valores
nominais à título de vantagem pessoal, sendo reajustados segundo o art. 37, inciso X,
da CF, não fazendo mais jus o servidor à progressão contemplada no art. 161, da LC
39/85, já revogada.

Pugnou pelo acolhimento da prejudicial ou, na hipótese de entendimento
diverso, pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado improcedente.

Nadja Almeida Filgueira também interpôs Apelação, alegando em suas
razões,  f.  71/77,  que é legal o somatório dos percentuais previstos no artigo 33,
inciso VIII, da LC 39/95, para o cálculo do adicional por tempo de serviço, uma vez
que o teor  do mencionado dispositivo não veda  a  referida operação matemática,
pugnando pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada e o pedido
seja julgado totalmente procedente.

Nas  Contrarrazões,  f.  89/100,  a  Apelada  sustentou  a  não  ocorrência  da
prescrição  do  fundo  de  direito,  mas,  apenas,  das  prestações  vencidas  antes  do
quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme Súmula n.° 85, do STJ, e
defendeu que o pagamento dos quinquênios já adquiridos sejam calculados na forma
e  sob  as  condições  do  art.  161  da  LC  n.º  39/85,  pugnando,  ao  final,  pelo
desprovimento do Apelo interposto pelo Estado da Paraíba e pela procedência total
dos pedidos.



Intimado, o Estado da Paraíba não apresentou contrarrazões, f. 101.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Os  Recursos  são  tempestivos  e  o  preparo  dispensado  por  constar  o  1º
Apelante do rol previsto no art. 511, § 1º, do Código de Processo Civil, e ser a 2ª
Apelante beneficiária da gratuidade judiciária, razão pela qual, presentes os demais
requisitos  de  admissibilidade,  conheço  das  Apelações  e  da  Remessa  Necessária,
analisando-as conjuntamente.

O  STJ,  no  julgamento  do  AgRg  no  AREsp  356.583/PB,  firmou  o
entendimento  de  que  “a  Lei  Complementar  Estadual  n.º  50,  de  2003,  apenas
'congelou' adicionais e gratificações, mas não suprimiu quaisquer destas vantagens,
não havendo que se falar em prescrição do próprio fundo de direito”1.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

Passo ao mérito.

A Autora ingressou no serviço público em 01 de fevereiro de 1980, f. 25, sob
o  regime  jurídico  celetista,  havendo,  em  momento  não  especificado  nos  autos,
transmudação  do  regime  para  estatutário,  conforme  se  depreende  das  fichas
financeiras de f. 27/31.

Muito embora a LC n.° 39/85 não seja, desde o ingresso no funcionalismo, a
ela  aplicável,  a  Constituição  Paraibana,  em redação  anterior  à  EC  n.°  18/2003,
previa, em seu art. 33, XVIII2, o adicional em disceptação sem distinção de regime
jurídico, adotando a terminologia genérica “servidores públicos”.

Não havendo distinção na Carta Estadual, é irrelevante a natureza jurídica do
vínculo e o momento em que ocorreu a transmudação.

O primeiro quinquênio (5%) completou-se em 01 de fevereiro de 1985, o
1 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
Nº 50, DE 2003. CONGELAMENTO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Espécie em que, segundo se extrai do acórdão atacado
pelo recurso especial, a Lei Complementar Estadual nº 50, de 2003, apenas "congelou" adicionais e
gratificações, mas não suprimiu quaisquer destas vantagens, não havendo que se falar em prescrição
do próprio fundo de direito (STJ, Súmula nº 85).  Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 356.583/PB,  Rel.  Ministro Ari  Pargendler,  Primeira  Turma,  julgado em 22/10/2013,  DJe
29/10/2013). 

2 Art. 33. São direitos dos servidores públicos civis: […]
XVIII – adicional por tempo de serviço pago, automaticamente, pelos sete quinquênios em que se
desdobrar, à razão de cinco por cento pelo primeiro; sete por cento pelo segundo; nove por cento pelo
terceiro;  onze por cento pelo quarto;  treze por cento pelo quinto;  quinze por cento pelo sexto e
dezessete por cento pelo sétimo, incidentes sobre a retribuição por remuneração do beneficiário, não
se admitindo a computação de qualquer deles na base de cálculo dos subsequentes, sendo este direito
extensivo ao funcionário investido em mandato legislativo estadual.



segundo em 1990 (7%), o terceiro em 1995 (9%) e o quarto em 2000 (11%).

O quinto quinquênio seria completado em 01 de fevereiro de 2005 (13%),
contudo,  em  2003,  por  força  da  Emenda  n.°  18,  a  rubrica  foi  suprimida  da
Constituição Estadual e também do ordenamento infraconstitucional, por força da
LC n.° 58/2003.

Não existindo direito  adquirido a  regime jurídico,  consoante  a  remansosa
jurisprudência do Pretório Excelso, o percentual a que a Autora/Apelante faz jus a
título de adicional por tempo de serviço é o de 11%.

A Apelante pretende perceber o somatório de  percentuais (5% + 7% + 9% +
11% = 32%), todavia a operação matemática é expressamente vedada pela parte final
do inc. XVIII do art. 33 da referida Emenda à Constituição Estadual, que preceitua
não  ser  admitida  a  computação  de  qualquer  deles  na  base  de  cálculo  dos
subsequentes.

Pela interpretação sistemática da LC n.º 58/2003, verifica-se que a rubrica em
disceptação foi convertida em vantagem pessoal, passando a ser paga com base no
valor nominal vigente em dezembro de 2003, conforme se infere dos documentos de
f. 27/31.

O servidor público não tem direito a regime jurídico, sendo-lhe garantida
apenas a irredutibilidade de seus vencimentos, segundo entendimento sedimentado
pelo  Supremo  Tribunal  Federal3,  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça4 e  por  este

3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.  BASE  DE
CÁLCULO  E  ACRÉSCIMOS  ULTERIORES  (“EFEITO  CASCATA”).  IMPOSSIBILIDADE.
DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃ O
INDIVIDUAL-  GEPI.  SÚMULAS  NºS  279  E  280/STF.  PRECEDENTES.  A jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime
jurídico, ressaltou a impossibilidade de incidir, na base de cálculo de vantagem remuneratória devida
a servidor, verba devida sob o mesmo fundamento, em observância ao disposto no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. [...] (STF, RE-ED
598.787 -  MG, Primeira Turma,  Rel.  Min. Roberto Barroso, julg.  19/11/2013, DJE 18/12/2013).

4 ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR ESTADUAL.  MILITAR.  MUDANÇA DE VENCIMENTOS
PARA SUBSÍDIOS. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO  DE  REDUÇÃO  INEXISTENTE.  ENQUADRAMENTO.  OBSERVÂNCIA  DA
PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O servidor público não possui
direito  adquirido  a regime jurídico,  tampouco a  regime de vencimentos ou de proventos,  sendo
possível  à  administração  promover  alterações  na  composição  remuneratória  e  nos  critérios  de
cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo o subsídio, desde que
não  haja  diminuição  no  valor  nominal  percebido,  em  respeito  ao  princípio  constitucional  da
irredutibilidade  de  vencimentos.  2.  A Lei  estadual  4.188/2012,  ao  tempo  em  que  instituiu  a
remuneração em parcela única, vedou expressamente o recebimento do adicional de insalubridade. 3.
Embora modificada a forma de composição da remuneração dos recorrentes, não houve redução do
valor final percebido, tendo havido, ao contrário, majoração. Desse modo, não havendo redução de
vencimentos, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, pelo que se conclui
pela ausência de direito líquido e certo a ser assegurado. 4. Agravo regimental não provido (STJ,
AgRg-RMS 43.259, Proc. 2013/0217156-8 - MS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE
09/12/2013).



Tribunal  de  Justiça5,  razão  pela  qual,  inexistindo  redução  na  remuneração  do
Autor/Apelante, este faz jus apenas ao valor absoluto percebido àquele título em 30
de dezembro de 2003, nos termos do art. 192, da LC n.º 58/20036.

Posto  isso,  conhecidas  as  Apelações  e  o  Reexame  Necessário,  nego
provimento ao Apelo da Autora e à Remessa e, rejeitada a prejudicial de fundo
do direito,  dou provimento à Apelação do Réu para  reformar a Sentença e
julgar os pedidos improcedentes, condenando a Promovente ao pagamento das
custas  processuais e de honorários advocatícios  que arbitro em R$ 1.000,00,
observado o teor do art. 12, da Lei Federal n.° 1.060/50.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

5 REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA.  PRESCRIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  DEMANDA  DE  TRATO  SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  DESCONGELAMENTO  DE  QUINQUÊNIOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. IMUTABILIDADE DO REGIME
JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS.  OBSERVÂNCIA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  REMESSA  PROVIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública configure
como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à
propositura da ação. (Súmula nº 85, stj). O servidor público não possui direito adquirido ao regime
jurídico remuneratório. Deve-se, contudo, observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. A
jurisprudência do STF admite a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas
remuneratórias,  desde que  preservado o montante  nominal  da  soma dessas  parcelas,  ou seja,  da
remuneração  global.  […] (TJPB,  Rec.  0088063-04.2012.815.2001,  Quarta  Câmara  Especializada
Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, DJPB 19/12/2013).

6 Art. 192. As gratificações e o adicional de representação previstos no artigo 57, salvo alterações
procedidas por esta Lei, serão pagos nos valores absolutos praticadas no momento de sua vigência e
somente serão alteradas na forma do artigo 37, inciso X, observando-se o disposto do inciso XIII do
mesmo artigo e no art. 169, § 1.º, inciso I e II da Constituição Federal.


