
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 0063364-75.2014.815.2001 — 1ª Vara da Fazenda Pública
da Capital
Relator           : João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides)
AGRAVANTE  : Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador,  Delosmar
Domingos de Mendonça Júnior
AGRAVADO    : Alberto Siqueira Cavalcante Filho
ADVOGADO    : Ubiratã Fernandes de Souza (OAB/PB nº 11.960) e outros 

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  —
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  —
CONGELAMENTO — POSSIBILIDADE A PARTIR DA
MP Nº 185/2012 (CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012) —
SÚMULA 51 DO TJPB — DESPROVIMENTO.

— 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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra a decisão de fls.  102/107, que deu provimento parcial  aos recursos oficial  e
apelatório, apenas para determinar que o pagamento das diferenças dos anuênios deve
observar o período correspondente entre o ajuizamento da ação e a entrada em vigor da
MP nº  185 (25/01/2012),  bem como o  prazo  prescricional  quinquenal,  mantendo  a
sentença em seus demais termos. 

O  agravante,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  111/120,
argumentou  ser  aplicável  aos  militares  o  art.  2º  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,
destacando que inexiste direito adquirido a regime jurídico de remuneração. 

1



O agravado apresentou resposta, conforme fls. 125/131. 

É o relatório. 

VOTO

Vislumbra-se dos autos que o agravado ajuizou a presente ação
requerendo  o  pagamento  dos  anuênios  em  conformidade  com  a  Lei  Estadual  nº
5.701/93, sob o argumento de que os militares fazem parte de uma categoria especial,
de modo que não foram incluídos na LC nº 50/2003.

Pois bem. Dispõe o art. 2° da LC nº 50/2003:

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 partir de uma análise do supracitado dispositivo, percebe-se
ter o  caput do  art.  2º  congelado  os  adicionais  e  gratificações  percebidos  pelos
servidores civis, pois determinou a manutenção de seu valor absoluto, todavia, o
parágrafo  único  excetua  dessa  regra  o  adicional  por  tempo  de  serviço,
determinando que sua “forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês
de março de 2003”.

Vale  lembrar,  contudo,  ser  a  Lei  Complementar  nº  50/2003
destinada ao servidor público da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo,
não alcançando os servidores militares, que são regidos por norma especial. 

O art.12  da  Lei  Estadual  nº  5.701/93,  inclusive,  diferencia  o
servidor civil do militar, não os colocando na mesma categoria. 

“Art. 12. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de um
por cento por ano de serviço público,  inclusive  o prestado como
servidor  civil,  incidindo  sobre  o  soldo  do  posto  ou  graduação a
partir da data em que o servidor completar 2 (dois) anos de efetivo
serviço.

Parágrafo único. O servidor militar estadual, quer na ativa, quer na
inatividade, fará jus ao adicional de que trata este artigo a partir do
mês em que completar cada anuênio, computados até a data de sua
passagem à inatividade”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, cite-se  o entendimento
que se extrai do art. 1º da LC nº 50/03:
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“Art.1º. O menor vencimento dos servidores públicos efetivos  e dos
estáveis por força do disposto no art. 19 do ADCT, da Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e o menor soldo dos
servidores militares será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).”

Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  qualquer  tipo  de
congelamento de anuênios dos militares a partir de 2003.

Ademais, a diferenciação das categorias, servidor público civil e
servidor público militar, não é recente, consoante art. 3º do Estatuto da Polícia Militar
(Lei  nº  3.909/77):  “os  integrantes  da  Polícia  Militar  da  Paraíba  em  razão  da
destinação  constitucional  da  corporação  e,  em  decorrência  das  leis  vigentes,
constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados
policiais militares”. 

Portanto, com base nas normas acima transcritas, é evidente
que os policiais militares são servidores de regime especial, com estatuto próprio,
não  são  abrangidos  pelas  normas  direcionadas  aos  servidores  públicos  civis,
devendo, portanto, ser concedida a atualização pleiteada, nos termos do art. 12 da
Lei nº 5.701/93. 

Com a edição da MP nº 185/12 (publicada no Diário Oficial do
dia  27 de  janeiro  de  2012),  convertida  na  lei  nº  9.703/2012,  houve a  inclusão dos
militares em relação à forma de pagamento dos anuênios.

O art. 2º, § 2º da mencionada medida provisória dispõe:

art.  2º  Fica ajustado,  em 3% (três  por  cento),  o  vencimento  dos
servidores  públicos  estaduais  ocupante  de  cargos  ou  empregos
públicos de provimento efetivo, dos estáveis por força do disposto no
art. 19 do ADCT e dos servidores contratados na forma do art. 37,
IX,  da  Constituição Federal,  bem como os  soldos  dos  servidores
militares estaduais e o salário dos empregados das empresas estatais
dependentes, com o mesmo índice.

(…)

§  2º  A  forma  de  pagamento  do  adicional  estabelecida  pelo
parágrafo único do art. 2º da  Lei Complementar nº 50/2003 fica
preservada para os servidores públicos civis e militares

Assim,  somente  é  legal  o  congelamento  do  anuênio,  em seu
valor nominal, a partir da MP nº 185, convertida na Lei nº 9.703/2012, a teor do que
dispõe a 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
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25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012.

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides)  e  o  Exmo.  Dr.  Eduardo José de Carvalho Soares  (Juiz  Convocado para
substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes)

Presente ao julgamento o Exmo. Sr.  Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

 

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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