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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO
DE  PROVENTOS.  ADICIONAL POR  TEMPO  DE  SERVIÇO
(ANUÊNIOS).  ADICIONAL  DE  INATIVIDADE.
CONGELAMENTO.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  50/2003.
AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA  EXPRESSA  À  CATEGORIA
DOS MILITARES. ILEGALIDADE DO CONGELAMENTO ATÉ
O  ADVENTO  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  185/2012,
POSTERIORMENTE  CONVERTIDA NA LEI  Nº  9.713/2012.
ENTENDIMENTO  UNIFORMIZADO  PELO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  ATUALIZAÇÃO  DAS  PARCELAS
INDEVIDAMENTE  CONGELADAS.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA E PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

-  “O  congelamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço  dos
Militares do Estado da Paraíba, somente passou a ser aplicável
a  partir  da  data  da  publicação  da  medida  provisória  Nº
185/2012,  posteriormente  convertida  na  Lei  nº  9.703/2012”
(Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000728-
62.2013.815.0000,  Relator  Desembargador  José  Aurélio  da
Cruz, Data de Julgamento: 10/09/2014)

_  Reconhecendo  o  congelamento  indevido  do  Adicional  por
tempo de serviço  (anuênio)  e  do  Adicional  de  inatividade,  a
atualização de tais verbas até a vigência da Lei n. 9.703/2002,
é medida que se impõe. 
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_  Desprovimento  da  remessa  necessária  e  provimento  da
apelação. 

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento a remessa necessária e dar provimento à apelação,
para determinar a atualização dos anuênios e do adicional de inatividade até o advento da
Lei n. 9.703/2002, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta por Maria
da Guia Monteiro da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da “Ação Ordinária de Revisão de Pensão c/c Pedido
de Cobrança e antecipação parcial dos efeitos da tutela”, ajuizada contra o do Estado da
Paraíba, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial.

 Inconformada, a apelante aduz que requereu a revisão e a correção
da pensão do seu falecido marido, que era policial militar reformado no posto de Cabo da
Polícia Militar do Estado da Paraíba, com 28 (vinte e oito) anos, 03 (três) meses e 12
(doze) dias de serviço, no sentido de que a parcela “anuênios” seja paga em montante
diretamente proporcional ao valor da parcela recebida recorrente a título de soldo, além
das diferenças resultantes do pagamento a menor de tais proventos.

Sustenta que o magistrado a quo somente condenou a apelada ao
pagamento das diferenças salariais devidas até o advento da Lei Estadual n. 9.703/2002,
julgando improcedente o pedido de atualização em contracheque das parcelas referidas
até a entrada em vigor da referida lei. 

Alega que tem direito à atualização, incorporando percentualmente o
valor  do  soldo  às  parcelas  objeto  da  lide  até  a  entrada em vigor  da  Lei  Estadual  n.
9.703/2002. Entende que possui direito adquirido e tais valores devem ser atualizados no
contracheque para os percentuais proporcionais à parcela recebida pela apelante a título
de soldo. 

Explica que a recorrida, em uma interpretação equivocada da Lei
Complementar 50/2003, congelou os adicionais e gratificações percebidos por todos os
funcionários públicos ativos e inativos da Administração direta e indireta, e que referida lei
determinou a manutenção, em valores nominais, das parcelas referentes aos adicionais e
gratificações, razão pela qual, tais parcelas deviam ser mantidas nos valores nominais em
que se encontravam em março de 2003. 

Argumenta que militar não é servidor público civil e não está sujeito
às regras do Estatuto do Servidor Civil – Lei Complementar n. 58/03, mas sob a égide do
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Estatuto da Polícia Militar, Lei. n.3.099/77, de maneira que é descabida a manutenção em
valores nominais das parcelas vindicadas nesta ação, devendo ser atualizada as parcelas
mencionadas até a data do advento da Lei n. 9.0703/2002, que estendeu os efeitos do art.
2º da LC 50/03 para os militares.

Requer  o  provimento  da  apelação  para  que  a  sentença  seja
reformada  quanto  ao  pedido  que  julgou  improcedente  o  pedido  de  atualização  do
contracheque,  no  que  tange  as  parcelas  “anuênio”  e  “adicional  de  inatividade”  até  o
advento da Lei Estadual n. 9.703/2002 (fs. 82/89).

Contrarrazões às fs. 93/100.

A Procuradoria  Geral  de  Justiça,  pugna  pelo  prosseguimento  da
remessa necessária e da apelação sem manifestação do mérito, por entender ausente o
interesse público e relevância social  que torne necessária a intervenção ministerial  (f.
106). 

É o relatório. 

_ Voto _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

Inicialmente,  verifica-se  que a  apelação  é  tempestiva,  bem como
estão preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, de modo que
conheço da apelação e do reexame necessário, e passo a análise do mérito.

A apelação deve ser provida. 

Com efeito, a matéria em questão é de fácil deslinde, eis que já foi
objeto de uniformização de jurisprudência perante o Tribunal Pleno, tendo decidido que “o
congelamento do adicional  por  tempo de serviço dos Militares do Estado da Paraíba,
somente passou a ser aplicável a partir da data da publicação da medida provisória nº
185/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012” (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência nº 2000728-62.2013.815.0000, Relator Desembargador José Aurélio da
Cruz, Data de Julgamento: 10/09/2014), que originou a Súmula 511 deste Tribunal.

Vê-se, pois, que o entendimento firmado foi de que o art. 2º da LC
50/2003, não se aplica aos militares, mas apenas aos servidores públicos civis. Eis o que
diz: 

“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”.

1 Súmula 51. Reveste-se de legalidade o pagamento de adicional por tempo de serviço, em seu valor
nominal, aos Servidores Militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória n.
185, de 25/1/2012,, convertida na Lei Ordinária n. 9.703, de 14/05/2012.
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Portanto, uma vez não prevista de forma expressa a aplicação da
norma  contida  no  art.  2º  da  LC  nº  50/2003,  é  incabível  sua  extensão  aos  Policiais
Militares, sendo-lhes indevido o congelamento dos anuênios a partir do mês de março de
2003.

Ocorre,  porém,  que,  por  ocasião  da  Medida  Provisória  nº  185,
publicada em 25/01/2012 – posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012 –, o legislador
estadual promoveu a extensão do teor normativo do congelamento do adicional por tempo
de serviço aos servidores públicos militares, conforme se depreende do §2º do art. 2º da
aludida lei, in verbis:

“Art. 2º (…)

§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, com o advento da Medida Provisória nº 185/2012, tornou-se
legítimo o congelamento dos valores dos anuênios concedidos aos militares, cuja forma
de pagamento há de observar, até a data da publicação da referida medida provisória
(25/01/2012), os critérios originariamente previstos no art. 12 da Lei nº 5.701/1993, que
assim dispõe:

“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 militar estadual completar 02 (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”.

Com relação ao adicional de inatividade, verifica-se que o raciocínio
a respeito do congelamento em relação à categoria dos militares é o mesmo exposto
durante o julgamento do Incidente de Uniformização pelo Plenário desta Corte de Justiça,
havendo de se observar o critério de contagem, até a data da publicação da Medida
Provisória acima referida, estabelecido pelo art. 14 da Lei nº 5.701/08, in verbis:

“Art. 14 – O adicional de inatividade é devido em função do tempo de
serviço,  computado para  a  inatividade  incidindo  sobre  o  soldo do
posto ou graduação, nos seguintes índices:

I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30
(trinta) anos de serviço.

II  –  0,3  (três  décimos),  quando  o  tempo  for  computado  igual  ou
superior a 30 (trinta) anos de serviço”.
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Em caso semelhante, decidiu esta 2ª Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO - Reexame Necessário e
Apelação  Cível  - Ação  de  revisão  de  proventos  -  Militar  -
Adicional  de  inatividade  -  Pagamento  pelo  valor  nominal  -
Incidência da Lei Complementar nº 50/2003 - Impossibilidade -
Interpretação desfavorável - Ausência de extensão expressa aos
militares - Congelamento indevido - Possibilidade tão somente a
partir  da  Medida  Provisória  nº  185/2012,  convertida  na  Lei  nº
9.703/2012 - Pagamento das diferenças pretéritas devido até 25
de janeiro de 2012 -  Reforma neste ponto -  Entendimento do
TJPB  em  julgamento  de  incidente  de  uniformização  de
jurisprudência - Apelação da PBPREV, desprovimento - Provimento
Parcial do Reexame Necessário. 

- Em se tratando de dívida da Fazenda Pública, relativa a diferenças
remuneratórias,  inserida  no  rol  daquelas  de  trato  sucessivo,  a
prescrição  só  atinge  as  prestações  anteriores  ao  quinquênio  que
antecede o ajuizamento da ação.

- O regramento dos servidores públicos civis,  federal ou estadual,
apenas  se  aplica  aos  militares  naquilo  em  que  a  extensão  for
expressa.  (...)  Recurso  Ordinário  provido.  (RMS  31.797/AM,  Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe 20/11/2013).

_ O Tribunal de Justiça da Paraíba, em julgamento de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, pronunciou-se no sentido de que “o
adicional  por tempo de serviço devido aos militares do Estado da
paraíba  só  poderia  sofrer  os  efeitos  do  congelamento,  após  a
publicação  da  medida  Provisória  nº  185/2012,  posteriormente
convertida na Lei nº 9.703/2012”  (TJPB, Incidente de Uniformização
de  Jurisprudência  nº  2000728-62.2013.815.0000,  Rel.
Desembargador José Aurélio da Cruz)2

Sendo assim, é devida tanto a atualização como o pagamento das
diferenças entre a importância correta e que foi pago a menor, no período compreendido,
entre o congelamento indevido, com base na LC 50/2003, e o advento da Lei Estadual n.
9.703/2012.

In casu, o magistrado a quo ao ordenar o pagamento das diferenças
dos  anuênios  pagos  a  menor,  não  concedeu  à  atualização  da  rubrica  congelada
indevidamente, de maneira que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,  nego provimento à remessa necessária e dou
provimento à apelação, para determinar que se proceda à atualização do Adicional por

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00628745320148152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 05-12-2017) 

5/6
AC_0000823-24.2016.815.0000_05



Tempo de Serviço (anuênio) e do Adicional de inatividade, percebido pela promovente, até
25 de janeiro  de 2012,  a  partir  de quando deverá ser  observado o congelamento do
percentual incidente sobre a referida rubrica. 

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento  também  o  Desembargador  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e o Juiz de Direito Aluisio Bezerra Filho, convocado para substituir
o Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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