
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005144-21.2013.815.2001
 RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE: Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Delosmar
Domingos de Mendonça Junior.
AGRAVADO: Severino Pereira Batista.
ADVOGADA: Gustavo Adolfo Baby Gomes.

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL. POLICIAL
MILITAR.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA À LEI Nº 5.701/93. LC
Nº  50/2003.  CONGELAMENTO  APLICÁVEL  AOS
MILITARES  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO  DA  MP
185/2012. SÚMULA Nº 51 DO TJPB. DESPROVIMENTO. 

— “O Pleno deste Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização
de jurisprudência, firmou o entendimento de que o congelamento do
adicional por tempo de serviço dos Militares do Estado da Paraíba so-
mente passou a ser legal a partir da data da publicação da Medida
Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei Estadual n.
9.703/2012” (Mandado de Segurança nº 0800349-83.2017.8.15.0000
– Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – 2ª Seção Es-
pecializada Cível – julgado em 11/10/17)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  negar
provimento ao agravo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra decisão de fls. 87/92, que, monocraticamente, rejeitou a prejudicial de prescrição
e, no mérito, negou provimento ao recurso oficial e apelatório, para manter a sentença
que determinou o pagamento dos anuênios nos termos do artigo 12 da lei nº 5.701/93,
respeitando o congelamento efetuado pela MP 185/2012, a partir de sua vigência.



O agravante, em suas razões recursais de fls. 95/100,  assegura
que o art. 2º da LC 50/2003 é aplicável aos militares.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme
certidão de fl. 104.

É o relatório. 

VOTO

O agravante assegura ser indevida a atualização da rubrica, já
que o art. 2º da LC 50/2003 é aplicável aos militares, pois não obstante seja categoria
especial, não deixa de ser servidor público.

O art. 2º, caput, da LC nº 50/2003 determinou o congelamento
dos adicionais e gratificações percebidos pelos servidores civis, todavia, o parágrafo
único  excetua  dessa  regra  o  adicional  por  tempo  de  serviço,  determinado  que  sua
“forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 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 ùnico – 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.

Vale  lembrar,  contudo,  ser  a  LC  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. 

Conforme mencionado na decisão agravada, a diferenciação das
categorias  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”. 

Como os  policiais  militares  possuem regime especial,  com
estatuto próprio,  não são abrangidos pelas normas direcionadas aos servidores
públicos  civis,  devendo,  portanto,  ser  concedida  a  atualização  pleiteada,  nos
termos dos artigos 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

A partir  de  uma análise  do supramencionado dispositivo,
percebe-se  que  a  forma  do  pagamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço
estabelecida no parágrafo único do art. 2º da LC nº 50/2003 fica preservada para
os servidores civis e militares. Com efeito, a modificação na legislação para incluir os
militares já denota que o dispositivo não se aplicava àquela categoria.

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
25.01.2012, convertida na Lei Ordinária nº 9.703, de 14.05.2012.

Cumpre  observar  que  a  redação  da  súmula  foi  mantida  na
questão  de  ordem  formulada  no  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº
2000728-62.2013.815.0000, de relatoria do Des. José Aurélio da Cruz, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 14/04/2017.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO
INTERNO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  com  o  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma.
Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e
Benevides (Relator). 

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator



ESTADO DA PARAÍBA
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AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005144-21.2013.815.2001

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de abril de 2018  

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                  Relator
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