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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0040480-57.2011.815.2001
RELATOR             : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE    : Estado da Paraíba
ADVOGADO   : Deraldino Alves de Araújo Filho
AGRAVADO         : Josiel Brandão de Melo

Processo  civil  -  Agravo  Interno  –  Reexame
Necessário e apelação  cível – Ação ordinária
de  revisão  de  remuneração  –  Negativa  de
seguimento  aos  recursos  –  Irresignação  –
Reiteração  dos  mesmos  argumentos  da
apelação  –  Ausência  de  elementos  novos  a
ensejar a reanálise da matéria – Manutenção
do julgado - Improvimento do agravo. 

-  Só  se  dá  provimento  a  agravo  interno
interposto de decisão que nega seguimento
a  apelo  e  à  remessa  oficial  quando
presentes  nas  razões  do  recurso motivos
que tornem inconsistentes os fundamentos
da decisão agravada.

- A simples repetição dos mesmos argumentos
já  analisados  pela  decisão  monocrática  que
nega  seguimento  a  recursos  de  apelação  e
remessa oficial não tem o condão de justificar a
reapreciação  e  modificação  do  “decisum”,
mormente  se  bem fundamentada  e  escorada
em  farta  jurisprudência  desta  Corte  e  do
Superior Tribunal de Justiça.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  os
presentes autos de Agravo Interno em apelação acima identificada. 

A  C  O  R  D  A  a Segunda  Câmara
Especializada Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão
ordinária, negar provimento, por unanimidade, ao agravo interno, nos termos
do voto do Relator e da súmula do julgamento de fl. 155. 

R E L A T Ó R I O



Irresignada com  a decisão monocrática de fls.
125/134, que negou seguimento à remessa oficial e à apelação cível, que vergastou
sentença prolatada na ação de revisão de remuneração do agravado, o  ESTADO
DA PARAÍBA interpôs agravo interno, com esteio nas razões de fls. 137/144, com
vistas à modificação do “decisum”.

Renova,  literalmente,  os  mesmos argumentos
contidos na apelação, sem a inserção de qualquer fato novo, ou apontar em que
ponto a decisão vergastada restou ilegal, à exceção da alegativa de ausência de
comprovação do ato constitutivo do direito.

Pede  que  o  relator  reconsidere  a  decisão
monocrática  para  afastar  a  determinação  para  que  o  agravante  descongele  os
anuênios e pague ao agravado as diferenças adimplidas a menor, o que constituiu
também o objeto da apelação cível.

É o relatório.

V O T O

Compulsando  os  autos,  é  de  fácil  conclusão
que o agravo não tem como prosperar. É que, inobstante preencher os requisitos
legais, não apresenta na sua estrutura elementos capazes de embasar um juízo de
retratação ou que indique a necessidade de alteração da decisão monocrática.

A simples  alegação  da  parte  em  petição  de
agravo interno, de que a decisão agravada deve ser reformada, não tem o condão
de  caracterizar  motivos  para  a  modificação  do  julgado,  se  o  recurso  não  traz
qualquer  elemento  novo  capaz  de  demonstrar  ilegalidade  ou  erro  formal  no
entendimento do julgador.

Com efeito,  o presente agravo  vem escorado
nos  mesmos  argumentos  já  analisados  e  decididos,  com  esmerado  acerto,  na
decisão vergastada, pelo nobre relator da apelação cível e do recurso oficial, que
mantenho intacta, por seus próprios fundamentos.

Afastando  a  necessidade  de  reanálise  ou
reafirmação dos termos da prejudicial de prescrição arguida e já rechaçada, afasto
também o argumento de que não restou comprovado o tempo de serviço relativo aos
anuênios, eis que a matéria também já foi  analisada, resultando desfavorável ao
entendimento do agravante.

No mérito, mantenho a decisão recorrida, nos
seguintes termos:

“No tocante ao aspecto de fundo ventilado no
recurso, a irresignação do apelante, de igual modo, não merece prosperar.

“Dessume-se  do  pedido  exordial  que  o
autor,  ora  recorrido,  pleiteia  o  descongelamento  de  seus  anuênios  de
inatividade, devido à inaplicabilidade da LC nº 50/03 aos policiais militares. Ao
final, requer que o Estado d paraíba seja condenado a proceder a atualização



de sua remuneração no sentido de que a parcela “anuênios” seja paga na
forma de 19% (dezenove) por cento sobre o valor da parcela recebida a título
de  “soldo”,  bem  assim  seja  determinado  o  pagamento  das  diferenças
resultantes do pagamento a menor relativas ao período de julho de 2006 a
julho de 2011.

Sobrevindo  a  sentença  vergastada,  o
magistrado a “quo” julgou procedente a demanda, por entender que as regras
de congelamento dos adicionais estabelecidos pela LC nº 50/03 não se aplica
aos policiais militares, em razão destes integrarem uma categoria especial de
servidores públicos.

Primeiramente,  convém ressaltar  que,  em
verdade, os policiais militares integram uma categoria de servidores, a dos
agentes militares estaduais,  os quais deixaram de ser servidores públicos,
sendo,  na atual  sistemática constitucional,  uma espécie de agente público
militar.

Nesta  senda,  nossa  melhor  doutrina,
representada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aponta que  “até a Emenda
Constitucional  nº  18/98,  eram considerados  servidores  públicos,  conforme
Artigo 52 da Constituição, inserido em seção denominada servidores públicos
militares.  A partir  dessa  Emenda,  ficaram excluídos  da  categoria,  só  lhes
sendo  aplicáveis  as  normas  referentes  aos  servidores  públicos  quando
houver previsão expressa nesse sentido”.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento do Recurso Extraordinário 570177/MG, especificou que “O regime
a  que  submetem os  militares  não  se  confunde  com aquele  aplicável  aos
servidores  civis,  visto  que  têm  direitos,  garantias,  prerrogativas  e
impedimentos próprios.

Desta  forma,  em  razão  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  68/03  disciplinar  sobre  o  Regime  Jurídico  dos
Servidores Públicos Civis e considerando que os Policiais Militares compõem
uma categoria especial, vê-se que tal norma é inaplicável à referida classe.

Sendo assim, o seu art. 191, ª 2º, que versa
sobre o pagamento das gratificações pelos seus valores nominais a título de
vantagem pessoal, não se amolda ao caso sub judice.

Ademais,  importa  destacar  que a  referida
lei  complementar   exclui  os  celetistas  e  aqueles  regidos  por  legislação
especial, a exemplo dos militares, “verbis”.

Art.  1º  Esta  Lei  disciplina  o  Regime  Jurídico  dos
Servidores Civis das administrações direta e indireta do
Estado  da  Paraíba,  excetuados  aqueles  regidos  pela
Consolidação das Leis do Trabalho.



Diante de tal  cenário, repise-se, a aludida
lei complementar não se aplica ao caso em análise, logo, não há que se falar
em congelamento de adicionais na forma dos servidores públicos civis.

Por outro lado, passo a apreciar se a Lei
Complementar Estadual nº 50/2003, noa que legislou sobre a supressão e
congelamento dos adicionais e gratificações dos servidores públicos aplica-se
também aos policiais militares.

Iniciando  o  estudo  quanto  a  esta  lei
complementar,  proveitoso  reproduzir  a  sua  disposição,  que  assim  restou
redigida: “Disciplina o pagamento de vencimentos e soldos não inferiores ao
salário  mínimo  nacional,  mantém  o  valor  absoluto  dos  adicionais  e
gratificações mensais pagos em março de 2003, preserva o escalonamento
dos  soldos  e  vencimentos  dos  policiais  civis  e  militares  e  dá  outras
providências”.

A par do disposto, vê-se perfeitamente que
a mencionada norma acomoda-se aos policiais militares, dispondo inclusive
sobre o escalonamento dos seus soldos e vencimentos.

Assim, convém reproduzir o art. 2º, da Lei
Complementar nº 50/2003, que versa sobre o congelamento dos adicionais e
gratificações recebidas por servidores públicos, verbis:

“Art. 2º. - É mantido o valor absoluto dos adicionais e
gratificações percebidos pelos servidores  públicos da
Administração direta e indireta do Poder Executivo no
mês de março de 2003.

Parágrafo Único – Excetua-se do disposto no “caput”
o  adicional  por  tempo  de  serviço,  cuja  forma  de
pagamento permanece idêntica à praticada no mês de
março de 2003”.

A norma supra implicou no congelamento
dos  adicionais   e  g  ratificações,  com exceção do  adicional  por  tempo de
serviço, uma vez que determinou que  pagamento dos referidos benefícios no
seu  valor  nominal,  e  não  mais  sobre  a  remuneração  ou  proventos  dos
servidores públicos.

Com  relação  ao  adicional  por  tempo  de
serviço, em razão do texto  inserido no parágrafo único, do art. 2º, que restou
redigido “Excetua-se do disposto no “caput” o adicional por tempo de serviço,
cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março
de 2003”,  entendo que não se aplica a manutenção do valor  absoluto ao
referido adicional.

Ocorre que o congelamento dos adicionais
não abarca os anuênios, em razão da ressalva contida no parágrafo único do



art. 2º, da mencionada lei complementar.

Ressalte-se,  outrossim,  que  a  edição  da
Medida Provisória nº 185/2012, ao incorporar o § 2º da Lei Complementar nº
50/2003, apenas corrobora o entendimento acima esboçado, tendo em vista
que  ratifica  a  aplicação  do  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  2º  da  LC
50/2003 aos militares, ou seja, a forma de pagamento do adicional por tempo
de serviço na forma do praticado no mês de março de 2003.

Logo,  considerando  que  o  adicional  por
tempo  de  serviço  não  foi  alcançado  pelo  congelamento  das  vantagens  e
gratificações recebidos pelos servidores públicos e que o mesmo é devido à
razão de um por cento por ano de serviço público (art. 12, da Lei 5.701/93),
creio que o apelado teve seu direito violado quanto ao referido adicional, haja
vista  que  foi  procedido  indevidamente  a  manutenção  do  valor  nominal,
conforme se depreende das fichas financeiras (fls. 32/38).

Em  casos  similares  ao  presente,  este
Tribunal  firmou  entendimento  pela  rejeição  da  tese  do  apelante,  senão
veja,os:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO.
Regime  jurídico  diferenciado  do  servidor  público
civil.  Congelamento  de  vantagens  pecuniárias.
Inaplicabilidade em relação aos militares. Ausência de
previsão legal expressa. Recurso desprovido. O poder
constituinte  distinguiu  os  militares  dos  estados  dos
demais servidores públicos civis, acentuando m ais a
diferença  com  a  redação  dada  pela  Emenda
Constitucional  nº  18/98,  que  posicionou
tipograficamente na Constituição Federal os militares
do  estado  em regramento  jurídico  diferenciado  dos
demais  servidores  públicos.  As  leis  complementares
do Estado da paraíba de nº 50/2003 e 58/2003 no que
diz  respeito  à  transformação  das  vantagens
pecuniárias percebidas pelos servidores públicos em
vantagem pessoal reajustável de acordo com o art. 37,
inciso  X  da  CF,  não  se  aplicam  aos  militares,  por
ausência de previsão legal expressa”.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.
SERVIDOR  PÝUBLICO.  POLICIAL  MILITAR.
PREJUDICIAL.  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.  2º,  DA LEI  COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.
DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  E  DA
REMESSA OFICIAL. 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,  STJ)  Se  a  própria  fazenda  pública
defende  a  aplicabilidade  da  Lei  Complementar  nº
50/2003 aos policiais militares, impossível imputar a
este o congelamento dos anuênios quando a própria
lei os exclui de tal restrição (art. 2º, parágrafo Único).
Desprovimento da apelação (grifou-se)

[…]  -  A  distinção  entre  os  servidores  da
Administração  e  os  militares  impõe  excluir  estes
ultimos do congelamento, pois,  ao instituir o regime
de congelamento, o legislador se referiu tão somente
aos  servidores  da  administração  direta  e  indireta,
restando silente  no que  diz  respeito  aos militares.  -
Por  se  tratar  de  militar,  não  há  a  aplicação  das
disposições alusivas aos servidores da administração
direta  e  indireta,  nos  termos  do  contido  na  Lei
Complementar 50/2003.

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIOAL  DE
REMUNERAÇÃO.  POLICIAL  MILITAR.
CONGELAMENTO  DE  ANUÊNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.  SERVIDOR  NÃO
ALCANÇADO  PELO  ART.  2º  ,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.  PRECEDENTES
DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO
CAPUT DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À
IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA E AO REEXAME
NECESSÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  M
ONOCRÁTICA  DESTE  RELATOR.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL.
- Diante da ausência de previsão expressa n o art. 2º
da LC nº 50/2003, quanto a sua aplicação em relação
aos militares, é indevido o congelamento dos anuênios
da  referida  categoria  com  base  no  referido
dispositivo.  Art.  2º  É mantido o  valor absoluto  dos
adicionais e gratificações percebidas pelos servidores
públicos da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo no mês de março de 2003. Art. 2º, da LC
50/2003.  As  Leis  Complementares  do  Estado  da
paraíba de nº 50/2003 e de nº 508/2003 no que pertine
à  transformação  das  vantagens  pecuniárias
percebidas  pelos  servidores  públicos  em  vantagem
pessoal reajustável de acordo com o art. 37, inciso X d
CF,  não  se  aplica  aos  militares,  por  ausência  de
previsão  legal  expressa.  TJPB.  ROAC  nº
200.2010.004599-2/001. Rel. Juiz Conv. Tércio Chaves
de Moura. J. em 06/9/2001.

No  sentido  da  especialidade  do  regime
jurídico dos militares, eis o julgado do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ORIDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  POLÍCIA  MILITAR



ESTADUAL. ESTATURA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EDITAL. ILEGALIDADE.

1.  A  carreira  militar  possui  regime  jurídico  e
requisitos distintos de ingresso, razão pela qual esta
Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade da
previsão em edital  de  estatura mínima,  sem que  se
possa falar em violação do princípio da isonomia em
razão  da  natureza  da  atividade  exrcida,  desde  que
haja previsão legal específica.

2. “In casu, inexiste previsão legal de altura mínima,
para ingresso na Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina, uma vez que não basta, para viabilizar  a
adoção  do  critério  discriminatório,  a  exigência
genérica  de  “capacidade  física,”,  prevista  na  Lei
Estadual nº 6.218/83 “(RMS 20.637/SC, Rel. Ministra
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
16/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 311). Agravo regimental
improvido.

O  apelante,  ainda,  alega  que  Josiel
Brandão de Melo não comprovou que possui 19 (dezenove) anos de tempo
de  serviço,  a  fim  de  incidir  a  gratificação  em  discussão,  violando,  por
conseguinte, o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não merece guarida. O autor juntou cópia
de contracheque o  qual  apresenta  informação de  que possui  os  referidos
anos de serviço, podendo, destarte, receber a gratificação de 19% (dezenove
por cento) sobre o atual soldo, nos temos definidos da sentença de 1º grau.

Assim, nos termos pleiteados pelo autor e
concedido na sentença, entendo que, o pagamento do adicional por tempo de
serviço sobre o valor da parcela percebida pelo promovente a título de soldo,
deve ser atualizado na forma determinada no comando sentencial.

Com relação  ao  pedido  de  minoração do
arbitramento em honorários advocatícios pleiteados pelo apelante, mais uma
vez não assiste razão á Fazenda neste tópico.

A fixação  em honorários  advocatícios  em
que for vencida a Fazenda Pública deve obedecer aos ditames do artigo 20, ª
4º  do  Código  de  Processo  Civil,  sendo  estabelecido  através  do  critério
equitativo do magistrado, atendendo ao disposto nas alíneas a, b e c do § 3º
do mesmo artigo, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação
do  serviço;  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, a sentença tra de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que se mostra razoável e
remunera dignamente o profissional da advocacia, não merecendo reparos o
decisum de 1º grau.



Nesse contexto,  uma vez rejeitada a tese
recursal vertida no apelo voluntário, a sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, verifica-se que o entendimento
esboçado  na  sentença  encontra-se  absolutamente  consentâneo  com  o
escólio pretoriano.

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o
julgamento  singular  previsto  no  “caput”  do  art.  557,  do  CPC,  que  assim
prescreve:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Sobre o alcance da regra do  art.  557 do
CPC às hipóteses de recurso oficial, eis os seguintes julgados e entendimento
sumulado pelo STJ:

“O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

“PROCESSUAL  CIVIL  –  RECURSO  ESPCIAL  –
CPC,  ART.  557,  §§  1º  E  2º  –  PRÉVIO
RECOLHIMENTO  DA  MULTA  PUNITIVA  –
DISPENSA  PREVISTA  NO  ART.  1º-A  DA  LEI
9.494/97 – PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL –
AGRAVO  REGIMENTAL  –  NECESSIDADE  DE
ESGOTAMENTO  DA  INSTÂNCIA  –  CARÁTER
PROTELATÓRIO  AFASTADO  –  APELAÇÃO  E
REMESSA  OFICIAL  –  IMPROCEDÊNCIA
AFERÍVEL  DE  PLANO  –  JULGAMETNO
MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE.

A Corte  Especial  firmou  o  entendimento  de  que  o
privilégio concedido à fazenda pública pelo art.  1º-A
da Lei 9.494/97 abrangeu a multa do art. 557 § 2º, do
CPC, em razão do que não há a necessidade do seu
prévio recolhimento para interposição e conhecimento
do  recurso  especia.  Precedentes:  ERESP´s
498.787/RN, 808.525/RJ e 695.001/RJ.

2. Não configura intuito protelatório a interposição de
agravo regimental  com amparo no art.  557,  §  1º  do
CPC, se a parte tem a obrigação de esgotar a instância
para,  somente  depois,  ter  acesso  à  instância
extraordinária.

3. É legítimo o julgamento monocrático da apelação e
da  remessa  oficial  com  base  no  art.  557  do  CPC,
quando  constatada,  de  plano,  a  improcedência  da



pretensão recursal. Ademais, reapreciadas as questões
em  sede  de  agravo  regimental,  resta  superada  a
alegada violação do dispositivo em comento..

4;  Recurso  especial  provido  em  parte,  apenas  para
afastar a multa por protelação”

Pelo exposto, nego seguimento ao apelo e
à remessa oficial, conforme determina o art. 557 do CPC”.

Assim,  sem  maior  delonga  e
aprofundamento da matéria de direito em disceptação, o que não é possível
nesta fase processual, não vejo razão para modificar a decisão exarada às fls.
81/84, mantendo-a intacta, por seus próprios fundamentos e por entender que
tem motivação idônea, suficiente a afastar a pretensão recursal.

Por  todo  o  exposto,  inexistindo  motivos
suficientes  a  justificar  a  retratação  da  decisão,  NEGO  PROVIMENTO  ao
agravo interno.

É como VOTO.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  Presidente.
Relator: Excelentíssimo Senhor Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Miguel  de  Britto  Lyra
Filho(Juiz convocado para substituir  a  Desª  Maria  das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira).

Presente  à  sessão,  representando  o
Ministério Público,  a Excelentíssima Senhora Doutora Lúcia de Fátima Maia,
Procuradora de Justiça.

Salade  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, dia 10 de fevereiro de 2015.

 

                           Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
         Relator


