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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  À  REMESSA OFICIAL  E  À  APELAÇÃO.
ENTENDIMENTO  FIRMADO  À LUZ  DE SÚMULA  DO
TJPB.  MATÉRIA MERITÓRIA.  ADICIONAL POR TEMPO
DE  SERVIÇO.  CONGELAMENTO.  INCIDÊNCIA  DO
ARTIGO 2º DA LC 50/03  A MILITAR.  IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO.  EDIÇÃO  DA MP 185/2012.  APLICAÇÃO  DA
LEI  AOS  MILITARES  A  PARTIR  DA  MP  185/2012.
SÚMULA 51  DO  TJPB.  SUBLEVAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
NOVOS  ARGUMENTOS  APTOS  A  MODIFICAR  A
DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O congelamento do valor nominal do Adicional por Tempo de
Serviço  (anuênio)  para  os  servidores  públicos  militares,
somente é devido a partir da vigência da Medida Provisória
nº  185/2012,  de  25  de  janeiro  de  2012,  posteriormente
convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, de 14/05/2012.

Súmula  51  do  TJPB  -  “Reveste-se  de  legalidade  o
pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor
nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão
somente  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  185,  de
25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de
14.05.2012”

Considerando  que  o  agravante  não  trouxe  argumentos
novos  capazes  de  modificar  os  fundamentos  que
embasaram  a  decisão  agravada,  o  desprovimento  do
recurso é medida que se impõe.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  108/113)  interposto  pelo
Estado da Paraíba em face da decisão monocrática (fls. 103/105) que negou
provimento  à  remessa  oficial  e  à  apelação  cível  por  ele  interposta  contra
sentença (fls. 44/48) proferida pelo 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital  Ação  de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por  Francismar
Bispo  da  Silva contra  o  Estado  da  Paraíba,  para  manter  integralmente  a
sentença, porquanto “é devido descongelamento do anuênio até a publicação
da  Medida Provisória nº 185/2012, de 25 de janeiro de 2012, posteriormente
convertida na Lei  nº.  9.703/2012,  bem como o pagamento dos valores não
computados relativos às mesmas verbas, respeitado o quinquídio legal anterior
à propositura da ação perante o juízo a quo.

O agravante em suas razões recursais  não se distancia dos
argumentos  asseverados  na  apelação,  aduzindo:  1)  o  art.  2º  da  Lei
Complementar Estadual  nº 50/2003 é plenamente aplicável  aos militares do
Estado,  incidindo  sobre  estes  o  “congelamento”  de  gratificação/adicional
imposto desde a edição da aludida norma; 2) a Medida Provisória nº 185/2012
(convertida na Lei nº9.703/2012) especificou que a forma de pagamento do
adicional também se aplica aos militares;  3) não se pode conferir tratamento
diferenciado aos militares, ainda que seja “servidores públicos especiais”, pois
estes também devem se submeter a leis alusivas aos servidores públicos deste
Estado.

Ao  final,  requereu  a  reforma  da  decisão,  provendo-se  à
apelação.

Intimada a parte adversa para contrarrazões recursais, deixou
transcorrer o prazo in albis, fls. 116/117.

VOTO

Em sede  de Agravo  Interno postula  o  Estado da  Paraíba  a
reforma  da  decisão  monocrática  alegando  os  pontos  indicados  no  relatório
acima.

A princípio, esclarece-se que o agravante reiterou os mesmos
argumentos  tangidos  no  recurso  de  apelação,  apenas  o  adaptou  a  nova
modalidade recursal. Tais assertivas, por sua vez, não possuem força suficiente
para alterar os fundamentos insertos na decisão agravada, da qual transcrevo:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  –  AÇÃO
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  –  PREJUDICIAL  DE
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PRESCRIÇÃO  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –  ANUÊNIO  –
CONGELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 2º DA
LEI  50/03  –  EXCEÇÃO  –  EDIÇÃO  DA  MP  185/2012,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI  9.703/2012 –
APLICAÇÃO DA LC 50/2003 AOS MILITARES A PARTIR
DA  MP  185/2012  –  DIREITO  À  ATUALIZAÇÃO  DO
CONTRACHEQUE E PAGAMENTO DOS VALORES NÃO
COMPUTADOS,  RESPEITADA  A  VIGÊNCIA  DA  MP
185/2012  –   SÚMULA  51  DO  TJPB  – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  – FIXAÇÃO  ESCORREITA  –
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA NECESSÁRIA E AO
APELO.

Nos termos da Súmula 85 do STJ, “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”.

O congelamento do valor nominal do Adicional por Tempo
de Serviço (anuênio) para os servidores públicos militares,
somente é devido a partir da vigência da Medida Provisória
nº  185/2012,  de  25  de  janeiro  de  2012,  posteriormente
convertida na Lei Estadual nº 9.703/2012, de 14/05/2012.

Súmula  51  do  TJPB  -  “Reveste-se  de  legalidade  o
pagamento do adicional por tempo de serviço, em seu valor
nominal, aos servidores militares do Estado da Paraíba tão
somente  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  185,  de
25.01.2012,  convertida  na  Lei  Ordinária  nº  9.703,  de
14.05.2012”

Além do mais, todas essas questões necessárias para o deslinde
da  questão,  como  as  mencionadas  no  relatório  supra,  foram  debatidas  a
contento na decisão agravada, explicitando, inclusive, as razões que levaram a
manter  a sentença, pois i)  é  indevido o congelamento das gratificações dos
militares antes da vigência da MP 185/2012, posteriormente convertida na Lei
nº 9.703/2012;  ii) o tema é pacífico nesta Corte,  mormente  após a edição da
Súmula 51; iii) o tratamento conferido ao militar com a aplicação da LC 50/2003
não enseja a criação de nova categoria ao militar, muito menos tem o condão
de torná-lo “inatingível” ou conferir tratamento diferenciado, se não previsto em
lei.

Portanto,  diante  da  ausência  de  argumentos  convincentes,  o
desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  EXAME  DE
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NORMAS  DE  DIREITO  LOCAL.  SÚMULA 280/STF  POR
APLICAÇÃO  ANALÓGICA.  DISSÍDIO  NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES REGIMENTAIS.
1.  O agravante não trouxe argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao
agravo regimental.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1370439/SP,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
15/05/2014, DJe 21/05/2014)

Assim, considerando que a parte agravante não trouxe nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas e da Súmula 51 do TJPB, subsiste
incólume o entendimento nele esposado, não merecendo prosperar o presente
recurso.

Ante ao exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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