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- Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 
configure  como  devedora,  a  prescrição  atinge  apenas  as 
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à 
propositura da ação. Súmula 85 do STJ.   

- A Lei Complementar n° 58/03 de 30 de dezembro de 2003 
revogou expressamente  a  Lei  Complementar  n°  39/85 e  as 
disposições  em  contrário,  abrangendo  também  os 
dispositivos da Lei Complementar n° 50/03.

- Os acréscimos incorporados aos vencimentos dos servidores 
antes da vigência da Lei Complementar n° 58/03 continuarão 
sendo  pagos  pelos  seus  valores  nominais  a  título  de 
vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo com o art. 37, 
inciso X, da Constituição Federal. 

-  Não  existe  direito  adquirido  a  regime  jurídico  de 
remuneração, sendo possível à Lei superveniente promover a 
redução  ou  supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas 
remuneratórias,  conquanto  preservado  o  montante  global 
dos vencimentos, de acordo com a orientação jurisprudencial 
dos nossos tribunais.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em dar  provimento à  remessa 
necessária e ao segundo apelo e negar provimento ao recurso da promovente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS 
interpostas por Virgínia Coeli Galdino Montenegro e pelo Estado da Paraíba, 
combatendo a sentença de fls. 67/70, que julgou parcialmente procedente o pedido 
contido na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, determinando “que o adicional 
por tempo de serviço (quinquênio) da parte autora seja pago na forma do art. 161 
da  LC  n.  39/85,  no  percentual  do  seu  tempo  de  serviço,  como  determina  o 
parágrafo  único  do  art.  2º  da  LC  n.  50/2003,  sem  congelamento”;  e,  ainda, 
condenou o promovido ao pagamento das diferenças existentes pelo pagamento a 
menor,  nos  cinco  anos  anteriores  ao  ajuizamento  desta  ação  (parcelas  não 
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prescritas), com correção monetária e juros pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, desde a 
data de cada pagamento inferior.

A 1ª Apelante alega em suas razões (fls.72/78) que a sentença 
deve  ser  reformada  pois  contraria  a  disposição  legal  do  art.  165  da  LC 39/85, 
devendo os quinquênios serem calculados na forma e sob as condições do art. 161 
do mesmo diploma legal. Assevera, por fim, que “a apelante tem direito a incorporar  
aos  seus  vencimentos  o  correspondente  a  03  (três)  quinquênios,  pois  completou  17  
(dezessete)  anos  de  serviço,  fazendo  jus  ao  pagamento  do  terceiro  quinquênio,  
correspondente  ao  percentual  de  21% (vinte  e  um por  cento,  sobre  o  seu  vencimento  
básico)” (sic).

Nas razões recursais, fls. 94/105, o Estado da Paraíba sustenta 
a  ausência  de  ofensa  aos  princípios  da  irredutibilidade  dos  vencimentos  e  do 
direito  adquirido  a  aumento  de  valor  de  adicional  de  tempo  de  serviço,  a 
impossibilidade jurídica do pagamento do referido adicional, com base no valor 
dos vencimentos atuais da autora.

Argui que a remuneração da promovente está correta, pois 
foi respeitado o seu valor nominal,  não havendo, portanto, diminuição em seu 
quantum,  sendo  pacífica  a  jurisprudência  brasileira  acerca  da  inexistência  de 
direito  adquirido  à  regime  jurídico  remuneratório,  razão  por  que  pugna  pelo 
provimento ao recurso e, consequentemente, improcedência do pedido inicial.

Apesar  de  devidamente  intimados,  apenas  a  autora 
apresentou  contrarrazões  às  fls.  109/120,  refutando  todos  os  argumentos  do 
Estado, conforme certidão de fl. 131.

Cota Ministerial, fls. 137/141, sem manifestação de mérito.

É o Relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Virgínia Coeli Galdino Montenegro reclama que é servidora 
pública estadual desde 01/10/1988, no entanto, o Estado da Paraíba, desde o ano de 
2003 transformou em valores nominais  e  congelou os adicionais  por tempo de 
serviço  de todos os servidores,  quando na verdade os mesmos deveriam estar 
sendo pagos na forma de percentual.
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Assevera que faz jus ao ao percentual de 21% (vinte e um por 
cento, sobre o seu vencimento básico) a título de adicional por tempo de serviço 
(quinquênio), pois completou 17 (dezessete) anos de serviço.

O juízo  a quo julgou parcialmente procedente o pedido, sob 
os seguintes argumentos:

“Assim, há de ser pago adicional por tempo de serviço, como vinha sendo 
praticado em março de 2003, ou seja, com os percentuais dispostos no art. 
161 da LC nº 39/85:

Art.  161.   O  adicional  por  tempo  de  serviço  será  pago 
automaticamente, pelos sete qüinqüênios em que se desdobra, à 
razão de cinco por cento (5%) pelo primeiro; sete por cento (7%) 
pelo segundo; nove por cento (9%) pelo terceiro; onze por cento 
(11%) pelo quarto; treze por cento (13%) pelo quinto; quinze por 
cento (15%) pelo sexto; e dezessete por cento (17%) pelo sétimo, 
incidentes sobre a retribuição do beneficiário, não se admitindo a 
computação  de  qualquer  deles  na  base-de-cálculo  dos 
subseqüentes.

O dispositivo legal é claro que os percentuais dos quinquênios variam, 
todavia deve-se ressaltar que não se admite a computação de qualquer 
deles  na base  de  cálculo  dos  subsequentes,  logo,  ao  contrário  do  que 
vinha sendo decidido anteriormente, melhor interpretando o texto, tem-
se  que  os  percentuais  não  são  somados,  de  modo  que  o  máximo 
permitido em ATS é de 17%, para se interpretar o dispositivo conforme a 
CF, art. 37, XIV que diz:

XIV -  os  acréscimos  pecuniários  percebidos  por  servidor  público  não 
serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores; 

Assim,  como  a  Constituição  Federal  não  permite  a  acumulação  dos 
acréscimos pecuniários, não há como se entender possível o somatório 
dos percentuais de ATS na forma requerida na inicial”

Determinou, por fim, o juízo singular “que o adicional por 
tempo de serviço (quinquênio) da parte autora seja pago na forma do art. 161 da 
LC n. 39/85, no percentual do seu tempo de serviço, como determina o parágrafo 
único  do  art.  2º  da  LC  n.  50/2003,  sem  congelamento”;  e,  ainda,  condenou  o 
promovido ao pagamento das diferenças existentes pelo pagamento a menor, nos 
cinco anos  anteriores  ao  ajuizamento desta  ação (parcelas  não prescritas),  com 
correção monetária e juros pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, desde a data de cada 
pagamento inferior.

A autora assevera em suas razões que a sentença deve ser 
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reformada pois contraria a disposição legal do art. 165 da LC 39/85, devendo os 
quinquênios serem calculados na forma e sob as condições do art. 161 do mesmo 
diploma legal, de forma que faz jus ao percentual de 21% (vinte um por cento) a 
título de adicional por tempo de serviço.

O promovido,  por  sua  vez,  afirma que a  remuneração  da 
promovente está correta, pois foi respeitado o seu valor nominal, não havendo, 
portanto, diminuição em seu  quantum,  sendo pacífica a jurisprudência brasileira 
acerca da inexistência de direito adquirido à regime jurídico remuneratório, razão 
por que pugna pelo provimento ao recurso e, consequentemente, improcedência 
do pedido inicial

Pois bem.

Em face da remessa oficial,  aprecio inicialmente a questão 
referente  a  prejudicial  de  mérito,  consubstanciada  na  prescrição  do  direito  da 
autora.

Em que pese os argumentos do promovido, é cediço que nas 
relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública configure como devedora, a 
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 
propositura da ação, nos moldes da Súmula 85 do STJ.

Nosso Tribunal em casos análogos, inclusive, vem decidindo 
nesse sentido. Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR. 
PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA DE 
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR 
TEMPO  DE  SERVIÇO.  CONGELAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 
RESSALVA  DOS  ANUÊNIOS.  INTELIGÊNCIA  DO  PARÁGRAFO 
ÚNICO,  DO  ART.  2°,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  50/2003. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  RECURSO  OFICIAL. 
CONDENAÇÃO  FAZENDA  PÚBLICA.  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1°-F. DA LEI N° 
9.494/97. PROVIMENTO PARCIAL. - 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  85,  STJ  Se  a  própria  fazenda  pública 
defende a aplicabilidade da Lei Complementar n° 50/2003 aos policiais 
militares,  impossível  imputar  a  este  o  congelamento  dos  anuênios 
quando a própria lei os exclui de tal restrição art. 2°, parágrafo único. 
provimento parcial  da apelação. Nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária,  remuneração do capital  e  compensação da mora,  haverá  a 
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incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança art. 14-F, 
da  Lei  n°  9.494/97,  com a  Redação dada  pela  Lei  n°  11.960,  de  2009. 
Provimento  parcial  do  recurso  oficial.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110291479001 - Órgão (4ª CÂMARA 
CÍVEL) - Relator DES. JOAO ALVES DA SILVA - j. em 28/06/2012).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO REMUNERAÇÃO. MILITAR DA ATIVA. 
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  ANUÊNIO.  VANTAGENS 
CONGELADA  PELA  LC  50/03.  APLICABILIDADE  RESTRITA  AOS 
SERVIDORES  CIVIS.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
JURISPRUDÊNCIA DO TJPB. INADMISSÃO ART. 557, CAPUT DO CPC 
Segundo  entendimento  firmado  neste  tribunal,  o  congelamento  de 
vantagens  operado  pela  LC  50/03  restringe-se  aos  servidores  público 
civis, não alcançando, portanto, os servidores militares, sujeitos a regime 
jurídico  próprio.  Relação  de  trato  sucessivo,  infensa  à  prescrição  do 
fundo  de  direito.  Precedente.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110069040001 - Órgão (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS. - j. em 
27/06/2012).

Ante o exposto, a prejudicial alegada deve ser rejeitada.

Superada a questão, tem-se que a Lei Complementar n° 58/03 
de 30 de dezembro de 2003 revogou expressamente a Lei Complementar n° 39/85 e 
as  disposições  em  contrário,  abrangendo  também  os  dispositivos  da  Lei 
Complementar n° 50/03.

A LC n° 58 estabeleceu que todos os acréscimos incorporados 
ao vencimento dos servidores ficariam congelados pelo seu valor nominal e seriam 
reajustados anualmente, § 2° do art. 191, ex vi:

 
“Art. 191 - Omisso.

§ 2º – Os acréscimos incorporados ao vencimento dos servidores antes da 
vigência desta Lei continuarão a ser pagos pelos seus valores nominais a 
título de vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo com o art. 37, 
inciso X, da Constituição Federal.”

Verifica-se, neste contexto, que o pagamento dos  adicionais 
por tempo de serviço, em seu valor nominal em relação ao que fora pago no mês 
de  março  de  2003,  é  perfeitamente  legal,  sobretudo  em  razão  das  reiteradas 
decisões  proferidas  pelos  Tribunais  Superiores  que  firmaram entendimento  no 
sentido  de  que  não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  sendo  legítima  a 
alteração  da  fórmula  de  cálculo  da  remuneração,  desde  que  seja  observado  o 
princípio da irredutibilidade salarial. Vejamos alguns julgados:
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"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
SERVIDOR  .  PÚBLICO  ESTADUAL.  ALTERAÇÃO  NA FORMA DE 
COMPOSIÇÃO SALARIAL.  PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. 
OFENSA.  AO  PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE 
VENCIMENTOS.  INOCORRÊNCIA.  1.  Não  há  direito  adquirido  a 
regime  jurídico,  sendo  possível,  portanto,  a  redução  ou  mesmo  a 
supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas  remuneratórias,  desde 
que  preservado  o  valor  nominal  da  remuneração. Precedentes.  2. 
Reexame  de  fatos  e  provas.  Inviabilidade  do  recurso  extraordinário. 
Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se 
nega provimento." (STF, RE '593711 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, 
2a Turma, julgado em 17/03/2009) .

“RECURSO.  Extraordinário.  Provimento.  Servidor  público.  Militar. 
Vencimentos. Adicional de Inatividade. Supressão. Possibilidade. Não há 
direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do 
regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a 
eventual  modificação  introduzida  por  ato  legislativo  superveniente 
preserve o montante global da remuneração e, em conseqüência, não 
provoque  decesso  de  caráter  pecuniário."(STF,  AI  609997  AgR, 
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,2ª Turma, julgado em 10/02/2009)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI 8.270/1991. MODIFICAÇÃO DOS 
CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  À  MANUTENÇÃO  DA 
FORMA  DE  CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À 
GARANTIA  DE  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  NÃO-
OCORRÊNCIA.  1.  Consoante  a  firme  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a 
regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração. 2. 
Não se constata ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos 
quando  preservado  o  valor  nominal  do  total  da  remuneração  do 
servidor. 3. Agravo Regimental desprovido.”(RE 420769 AgR, Relator(a): 
Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-194 
DIVULG  14-10-2010  PUBLIC  15-10-2010  EMENT  VOL-02419-02  PP-
00395) .

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 535, 
CPC.  VIOLAÇÃO.  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  SERVIDORES 
PÚBLICOS.  PODER  EXECUTIVO.  REMUNERAÇÃO. 
REESTRUTURAÇÃO.  LEI   ESTADUAL  Nº  15.044/06  DO  PARANÁ. 
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  OBSERVÂNCIA.  REGIME 
JURÍDICO.  DIREITO  ADQUIRIDO.  INEXISTÊNCIA.  RECURSO 
DESPROVIDO.  I  -  A  omissão  no  julgado  que  desafia  os  embargos 
declaratórios  é  aquela  referente  às  questões,  de  fato  ou  de  direito, 
trazidas à apreciação do magistrado, e não a referente às teses defendidas 
pelas  partes  a  propósito  daquelas  questões.  Mesmo  porque,  as  teses 
jurídicas podem ser rechaçadas implicitamente pelo julgador. II  -  Não 
padece  o  julgado  recorrido  de  qualquer  omissão  ou nulidade  na  sua 
fundamentação,  porquanto  apreciou a  questão  que lhe  foi  submetida. 
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Não  pode  a  parte  pechar  o  julgamento  de  nulo  tão-somente  porque 
contrário a seus interesses. III - A jurisprudência deste e. STJ é uníssona 
em  reconhecer  não  existir  direito  adquirido  do  servidor  a  regime 
jurídico,  sendo-lhe  assegurada,  tão-somente,  a  irredutibilidade  de 
vencimentos. IV - Observada essa condição, é possível que se altere a 
composição  dos  vencimentos,  retirando  ou  alterando  a  fórmula  do 
cálculo  de  vantagens,  gratificações,  reajustes  etc.  V  -  In  casu,  a  Lei 
Estadual nº 15.044/06 do Paraná, ao alterar a estrutura remuneratória dos 
cargos do Quadro Próprio do Poder Executivo daquele estado, inclusive 
extinguindo  antigas  vantagens,  não  só  resguardou  o  princípio  da 
irredutibilidade  vencimental  dos  servidores,  como  aumentou-lhes  os 
valores percebidos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 29.177/PR, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 
17/08/2009) (Realcei)

 Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURADORES DO ESTADO DA 
PARAÍBA  -  PRETENSÃO  DE  MAJORAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÃO 
INCORPORADA  AOS  SUBSÍDIOS  -ALEGAÇÃO  DE  INDEVIDO 
CONGELAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  DE 
DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - 
GRATIFICAÇÃO  INCORPORADA  AOS  SUBSÍDIOS  DOS 
IMPETRANTES  EM  VALOR CONDIZENTE  COM  A  LEGISLAÇÃO 
REGENTE  -  AUSÊNCIA  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM 
REMUNERATÓRIO  -  PRESERVAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
IRREDUTIBILIDADE  DOS  VENCIMENTOS  -  INEXISTÊNCIA  DE 
VIOLAÇÃO  A  DIREITO  LÍQUIDO  CERTO  -  DENEGAÇÃO  DA 
ORDEM DE SEGURANÇA. -  O direito adquirido, no que se refere à 
remuneração dos servidores públicos, traduz-se apenas na preservação 
do valor nominal  dos vencimentos ou proventos,  não protegendo a 
estrutura remuneratória, tampouco a sua fórmula de composição, por 
inexistir direito adquirido a regime jurídico administrativo - Tendo o 
novo  regime  jurídico  do  servidor  público  do  Estado  da  Paraíba 
delimitado que os adicionais e gratificações, antes calculados na forma 
de percentuais  incidentes  sobre o vencimento  base,  seriam pagos em 
valor  absoluto,  resguardará,  porém,  o  quantum  nominal,  nos  termos 
exigidos pelo art.37, inciso XV da Constituição Federal, não há que se 
falar  em  violação  ao  princípio  da  irredutibilidade  dos  vencimentos. 
(TJPB -  Acórdão do processo nº 99920080008504001 -  Órgão (Tribunal 
Pleno) - Relator DES. MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS - j. em 
01/07/2009) (grifei)

A matéria aqui debatida não é nova, e os julgados seguem o 
mesmo entendimento aqui expressado. Confira-se:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. Prejudicial  de mérito. Prescrição 
quinquenal. Matéria relativa à obrigação de trato sucessivo. Renovação 
periódica  do  dano.  Rejeição.  Mérito.  Ação  ordinária  de  cobrança. 
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Servidor  público  estadual.  Adicional  por  tempo  de  serviço. 
Descongelamento.  Impossibilidade.  Pagamento  realizado  em  valor 
nominal.  Vantagem  pessoal.  Inteligência  do  art.  191,  §  2º,  da  Lei 
complementar  nº  58/03.  Revogação  da  Lei  complementar  nº  39/85. 
Direito  adquirido  a  regime  jurídico  de  remuneração.  Inexistência. 
Princípio  da  irredutibilidade  salarial  respeitado.  Precedentes  dos 
tribunais  superiores  e  desta  cor-  te  de  justiça.  Reforma  da  decisão 
singular. Provimento da remessa oficial e das razões recursais do estado 
da Paraíba. Desprovimento do apelo ofertado pelo promovente.  O art. 
191,  §  2º,  da  Lei  complementar  nº  58/2003,  assegura que os valores 
incorporados aos vencimentos dos servidores, antes da sua vigência, 
continuarão a ser pagos pelos valores nominais, a título de vantagem 
pessoal,  reajustáveis  de  acordo  com  o  art.  37,  X,  da  constituição 
‘federal.  Não  existe  direito  adquirido  a  regime  jurídico  de 
remuneração, sendo possível à Lei superveniente promover a redução 
ou  supressão  de  gratificações  ou  outras  parcelas  remuneratórias, 
conquanto preservado o montante global dos vencimentos, de acordo 
com  a  orientação  jurisprudencial  dos  nossos  tribunais. (TJPB;  Rec. 
0088074-33.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 03/02/2014)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. 
PRELIMINAR DO ESTADO DA PARAÍBA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO 
DE  DIREITO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE 
SERVIÇO.  DESCONGELAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PAGAMENTO EM VALOR NOMINAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 191, 
§  2º  DA LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  58/2003.  DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDI- 
CO.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  PROVIMENTO  DA 
REMESSA  E  DO  SEGUNDO  APELO.  PRIMEIRO  RECURSO 
PREJUDICADO. REFORMA DO JULGADO.  O art. 191, § 2º, da LC nº 
58/2003,  assegura que os valores  incorporados aos vencimentos dos 
servidores,  antes  da  sua  vigência,  continuarão  a  ser  pagos  pelos 
valores nominais, a título de vantagem pessoal, reajustáveis de acordo 
com o art. 37, X, da Constituição Federal. Não há direito adquirido do 
servidor  público  estatutário  à  inalterabilidade  do  regime  jurídico 
pertinente à composição dos vencimentos, desde que seja observado o 
princípio  da  irredutibilidade  de  vencimentos.  (TJPB;  Rec. 
200.2012.093.073-5/001; Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Juiz 
Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 06/09/2013; Pág. 13) 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL 
POR  TEMPO.  DE  SERVIÇO.  DESCONGELAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PAGAMENTO.  EM  VALOR  NOMINAL. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  191,  §2º,  DA  LEI  COMPLEMENTAR 
ESTADUAL  Nº.  59/2003.  DIREITO  ADQUIRIDO.  INEXISTÊNCIA. 
MODIFICAÇÃO  DE  REGIME  JURÍDICO.  PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  SINGULAR. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O  art.  191,  §  2º,  da  LC  58/2003, 
assegura que os valores incorporados aos vencimentos dos servidores, 
antes da sua vigência continuarão a ser pagos pelos valores , nominais, 
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a título de vantagem pessoal, reajustáveis de acordo com o art. 37, X, 
da Constituição Federal. Não há direito adquirido do servidor público 
estatutário  à  inalterabilidade  do  regime  jurídico  pertinente  à 
composição dos vencimentos, desde que seja observado o princípio da 
irredutibilidade  de  vencimentos.  Desprovimento  do  apelo. (TJPB  - 
Acórdão  do  processo  nº  20020100054721001  -  Órgão  (SEGUNDA 
CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DESEMBARGADOR  MARCOS 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - j. Em 26/07/2012).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
COBRANÇA.  PROFESSOR  APOSENTADO.  GRATIFICAÇÃO  DO 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  ATUALIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO. 
MÁCULA  A  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.  INOCORRÊNCIA. 
QUESTÃO  DEVOLVIDA  REFERENTE  AO  CONGELAMENTO  DO 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  DIREITO  ADQUIRIDO  A 
REGIME  JURÍDICO  DE  REMUNERAÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REPOSIÇÃO  DA  PERDA  SALARIAL.  PODER  JUDICIÁRIO.  NÃO 
CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  .N°  339,  DO  STF. 
LEGISLAÇÃO  AUTÁRQUICA.  AUTONOMIA  FINANCEIRA  DA 
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DA  PARÀÍBA.  APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA  DO  ESTATUTO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO 
ESTADO  AO  CASO.  PREQUESTIONAMENTO  VIA  RECURSAL 
INAPROPRIADA. DESPROVIMENTO. -  De acordo com a orientação 
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  há  direito 
adquirido a  regime jurídico  de remuneração,  entretanto,  é  possível 
que  lei  superveniente  promova  a  redução  ou  supressão  de 
gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado 
o montante global dos vencimentos. - O Supremo Tribunal Federal já 
sumulou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, 
que não tem função Legislativa,  aumentar  vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula n° 339. - O fato de a 
Universidade Estadual da Paraíba apresentar autonomia administrativa 
e  financeira  não  a  exime  de  observar  os  ditames  do  Estatuto  dos 
Servidores  Públicos  do  Estado  da  Paraíba,  porquanto  aplicável 
subsidiariamente  a  legislação  que  rege  a  sobredita  instituição 
autárquica.  -  Em  sede  de  apelação,  não  há  que  se  falar  em 
prequestionamento da matéria. 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020110358690001  -  Órgão  (Quarta 
Câmara Cível) - Relator Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho - j. Em 31/05/2012).

EMENTA  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
INATIVO.  ADICIONAI.  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E  ABONO  DE 
PERMANENCIA.  CONGELAMENTO.  CONFIGURAÇÃO.  DIREITO 
ADQUIRIDO  À  FORMA  DE  CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO. 
AUSÊNCIA.  DIMINUIÇÃO  DO  VALOR  NOMINAL  DOS 
PROVENTOS.  INOCORRENCIA.  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  Os 
acréscimos incorporados aos proventos dos inativos antes da vigência 
da Lei Complementar n.º  58/03 continuarão sendo pagos pelos seus 
valores nominais a titulo de vantagem pessoal sendo reajustados de 
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acordo com o art. 37, inciso X da Constituição Federal. (TJPB - Acórdão 
do processo nº 99920110009589001 - Órgão (2 SEÇÃO ESPECIALIZADA 
CIVEL) - Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA 
- j. Em 09/05/2012). (negritei)

Logo,  a  autora  não  faz  jus  à  percepção  em  forma  de 
percentual incidente sobre a sua retribuição pecuniária do mês de março de 2003, a 
título de Adicional por Tempo de Serviço, como fora pleiteado.

Sendo  assim,  merece  reforma  a  sentença  de  1º  grau,  não 
havendo que se falar em pagamento do ATS na forma do art. 161 da LC nº 39/85,  
uma vez que os acréscimos incorporados aos vencimentos dos servidores antes da 
vigência  da  Lei  complementar  nº  58/03  continuarão  sendo  pagos  pelos  seus 
valores nominais a título de vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo com o 
art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  À 
REMESSA  OFICIAL  E  AO  SEGUNDO  APELO,  para  reformar  a  sentença  e 
julgar improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO 
AO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA.

Custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, 
nos moldes do art. 12 da Lei n. 1060/50.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 
de  julho de  2014,  conforme certidão de  julgamento  de  f.  149.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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