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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0200454-62.2013.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado - 

Apelante: Antonio David Diniz – Adv.: Hildebrando Costa Andrade (OAB-
PB 9.318). 

Apelado: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral. 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL POR TEMPO
DE  SERVIÇO  (QUINQUÊNIOS)  –
IMPLANTAÇÃO DE FORMA DESCONGELADA E
RECEBIMENTO  DE  SUPOSTAS  DIFERENÇAS
PELO  DESCONGELAMENTO  -  VANTAGEM
SUPRIMIDA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº
58/2003 - CONGELAMENTO DA VANTAGEM EM
SEU  VALOR  NOMINAL  -  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE
REMUNERAÇÃO - ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO QUE PASSOU A SER PAGO POR UM
VALOR  NOMINAL  E  NÃO  EM PERCENTUAL  -
INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  –
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -  APELO
DESPROVIDO.
  
(...)  1.  Não  há  direito  adquirido  a  regime
jurídico, sendo possível,  portanto, a redução
ou  mesmo  a  supressão  de  gratificações  ou
outras  parcelas  remuneratórias,  desde  que
preservado o valor nominal da remuneração.
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Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas.
Inviabilidade  do  recurso  extraordinário.
Súmula  279  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.”  (STF,  RE  593711  AgR,
Relator(a):   Min.  EROS  GRAU,  2ª  Turma,
julgado em 17/03/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por Antonio
David Diniz, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida pelo
ora recorrente contra o Estado da Paraíba, ora apelado.

Na  sentença  vergastada  (fls.  52/56v),  o  Magistrado
singular julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Nas  razões  recursais  (fls.  58/62),  alega  o  apelante
que  o  adicionai  por  tempo  de  serviço  quinquênio  foi  congelado
indevidamente, pois conforme a Lei Complementar 50/2003, o adicional
por tempo de serviço, continuaria a ser pago da forma idêntica ao que
ocorrendo em março de 2003, daí se conclui que o Estado não poderia
proceder ao congelamento dos quinquênios, conforme o art. 191, §2º, da
LC 58/2003, entendendo que os percentuais dos quinquênios variam. 

No  final  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para
descongelar  os  quinquênios  na  forma  do  art.  161  da  LC  39/85,  no
percentual  de  seu  tempo  de  serviço,  bem  como  a  condenação  das
diferenças existentes pelo pagamento a menor, nos cinco anos anteriores
a propositura da ação. 
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O Estado da Paraíba apresentou contrarrazões às fls.
64/69.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer, todavia, sem se pronunciar sobre o mérito do recurso, por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 78/80).  

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a examiná-lo. 

O cerne da questão gira em torno da sentença proferida
pelo  Magistrado  de  primeiro  grau,  que  julgou  improcedente  o  pedido
contido na inicial, em relação a implantação do adicional por tempo de
serviço  (quinquênio)  na  forma  descongelada,  bem  como,  suposta
diferença a ser paga, conforme requer o Autor/Apelante. 

Com relação ao congelamento do adicional em questão,
o artigo 2º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 50/2003, determina
que será mantido o valor absoluto do adicional por tempo de serviço pago
aos  servidores  da Administração Direta  e Indireta,  nos  moldes do que
vinha sendo executado no mês de março de 2003, sem qualquer previsão
de reajuste. Vejamos:

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.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba),
em suas Disposições Finais e Transitórias, determinou-se o pagamento dos
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acréscimos incorporados  aos  vencimentos  pelos  seus  valores  nominais,
segundo o §2º do art. 191:

Art. 191. Omissis

§2º.  Os  acréscimos  incorporados  ao
vencimento dos servidores antes da vigência
desta Lei continuarão a ser pagos pelos seus
valores  nominais a  título  de  vantagem
pessoal, sendo reajustados de acordo com o
art. 37, X, da Constituição Federal.

Nesse passo,  busca o recorrente que haja para ele  o
descongelamento do adicional por tempo de serviço, pelo fato de entender
ilegal o congelamento ocorrido em valor nominal, entendendo que deveria
ser em percentual, no percentual que encontrava-se na época. 

Verifica-se,  neste  contexto,  que  o  pagamento  do
adicional por tempo de serviço, em seu valor nominal em relação ao que
fora pago no mês de março de 2003, é perfeitamente legal, sobretudo em
razão das reiteradas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
que afirmam a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde
que seja observado o princípio da irredutibilidade salarial. Vejamos alguns
julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  ALTERAÇÃO  NA  FORMA  DE
COMPOSIÇÃO SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO
VALOR  NOMINAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
DA  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.
INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito adquirido a
regime  jurídico,  sendo  possível,  portanto,  a
redução  ou  mesmo  a  supressão  de
gratificações  ou  outras  parcelas
remuneratórias, desde que preservado o valor
nominal  da  remuneração.  Precedentes.  2.
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Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
recurso  extraordinário.  Súmula  279  do
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF, RE 593711
AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, 2ª Turma,
julgado em 17/03/2009)
EMENTA:  RECURSO.  Extraordinário.
Provimento.  Servidor  público.  Militar.
Vencimentos.  Adicional  de  inatividade.
Supressão.  Possibilidade.  Não  há  direito
adquirido  do  servidor  público  estatutário  à
inalterabilidade do regime jurídico pertinente
à composição dos vencimentos, desde que a
eventual  modificação  introduzida  por  ato
legislativo superveniente preserve o montante
global  da remuneração e,  em conseqüência,
não  provoque  decesso  de  caráter
pecuniário.”(STF, AI 609997 AgR, Relator(a):
Min.  CEZAR PELUSO, 2ª Turma, julgado em
10/02/2009)
  

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba já  se  pronunciou,  conforme  se  verifica  a  partir  do  seguinte
julgado:

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDI-
NÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚ-
BLICA  ESTADUAL.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DI-
REITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. MÉRITO.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
DESCONGELAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE
PAGAMENTO EM VALOR NOMINAL. INTE-
LIGÊNCIA DO ART. 191, §2º, DA LEI COM-
PLEMENTAR  ESTADUAL  Nº.  58/2003.
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INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO
A REGIME JURÍDICO.  OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALA-
RIAL.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.  ENTENDIMENTO  CONSO-
LIDADO  TRIBUNAIS  SUPERIORES.  DES-
PROVIMENTO. Sendo  a  matéria  aventada
nos autos de trato sucessivo, segundo o qual,
o  dano  se  renova  a  cada  mês,  afasta-se  a
aplicação  do  instituto  da  prescrição  sobre  o
fundo de direito do autor. - O parágrafo único
do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003
foi tacitamente revogado pelo §2º do art. 191
da LC nº 58/2003, uma vez que a matéria tra-
tada na norma posterior é contrária à norma
disposta na lei anterior, restando determinado
que  todos  os  acréscimos  incorporados  aos
vencimentos dos servidores ficam congelados
pelo  seu  valor  nominal,  sofrendo  reajustes
anuais, conforme previsto no art. 37, inciso X,
da Constituição Federal. - Não há direito ad-
quirido do servidor público estatutário à inal-
terabilidade  do  regime  jurídico  pertinente  à
composição dos vencimentos, desde que seja
observado  o  princípio  da  irredutibilidade.
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
01219013520128152001, 3ª Câmara Especia-
lizada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRA-
ÇAS MORAIS GUEDES , j. em 16-08-2016)

 
EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  IMPROCEDÊNCIA  EM
PRIMEIRO  GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  ADICIONAL  POR  TEMPO
DE  SERVIÇO.  DESCONGELAMENTO.
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IMPOSSIBILIDADE.  PAGAMENTO
REALIZADO  EM  VALOR  NOMINAL.
VANTAGEM  PESSOAL.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 191, §2º, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº  58/03.  REVOGAÇÃO
DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  39/85.
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME
JURÍDICO  DE  REMUNERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
IRREDUTIBILIDADE  SALARIAL
RESPEITADO.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SINGULAR.  DESPROVIMENTO. -  O  art.
191, § 2º, da Lei Complementar nº 58/2003,
assegura  que  os  valores  incorporados  aos
vencimentos  dos  servidores,  antes  da  sua
vigência,  continuarão  a  ser  pagos  pelos
valores  nominais,  a  título  de  vantagem
pessoal, reajustáveis de acordo com o art. 37,
X, da Constituição Federal. - Não existe direito
adquirido a regime jurídico de remuneração,
sendo possível à lei superveniente promover a
redução  ou  supressão  de  gratificações  ou
outras  parcelas  remuneratórias,  conquanto
preservado  o  montante  global  dos
vencimentos,  de  acordo  com  a  orientação
jurisprudencial  dos nossos tribunais.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00862520920128152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES FREDERICO
MARTINHO DA  NOBREGA  COUTINHO,  j.  em
27-06-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDORES  PÚBLICOS.
SUPRESSÃO  E  CONGELAMENTO  DE
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VANTAGENS.  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO
ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO  DE
REMUNERAÇÃO.  ADICIONAL  POR TEMPO DE
SERVIÇO QUE PASSOU A SER PAGO POR UM
VALOR  NOMINAL.  INEXISTÊNCIA  DE
ILEGALIDADE. PROVIMENTO  PARCIAL.  De
acordo  com  a  orientação  jurisprudencial  do
Supremo  Tribunal  Federal,  não  há  direito
adquirido a regime jurídico de remuneração.
Em  razão  disso,  é  possível  que  lei
superveniente  promova  a  redução  ou
supressão de gratificações ou outras parcelas
remuneratórias,  desde  que  preservado  o
montante  global  dos  vencimentos.  A partir
da vigência da Lei Complementar Estadual n° 58/03, o s  acréscim o s  já incorporad o s  a o s  venciment o s  d o s  servidores passaram a ser pag o s  por seus valores
nominais (...).” (TJPB, AC 2002008018816-
8/001, 1ª Câmara Cível, Rel. Miguel de Britto
Lyra  Filho  –  juiz  convocado,  julgado  em
17.12.2009)

Portanto, a modificação do regime jurídico do servidor
público não configura violação ao instituto do “direito adquirido”, sendo
permitida no ordenamento jurídico pátrio, desde que não haja a redução
da remuneração anteriormente paga.

No  caso  em tela,  a  alteração  do  regime  jurídico  do
apelante foi feita em obediência a essas regras, pois, apesar de ter havido
o congelamento dos adicionais por tempo de serviço, não houve nenhuma
redução no valor global das respectivas remunerações.

Destarte,  inexistindo  redução  nos  proventos  do
apelante, não há ilegalidade no congelamento de sua gratificação, tendo
em vista ser possível a alteração do regime jurídico do servidor público,
quando respeitado o princípio da irredutibilidade.

Ademais,  no  que  pese  seu  inconformismo  sobre  a
forma  do  congelamento,  buscando-se  que  o  congelamento  seja  no
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percentual que percebia na época, tal pedido não pode ser acolhido, pois a
lei é clara no sentido de congelar em seu valor nominal, art. 191, §2º, da
LC58/2003. 

Ante o exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo incólume a sentença combatida.

 
É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de Almeida  (Juiz convocado, com Jurisdição limitada, para substituir o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator. 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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