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PROCESSUAL  CIVIL e
ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação
ordinária de cobrança – Adicional por tempo
de serviço – Quinquênios –Improcedência –
Inexistência  de  direito  adquirido  a  regime
jurídico  –  Lei  Complementar  nº  58/03
revogou  a  Lei  Complementar  nº  39/85  –
Manutenção da sentença – Desprovimento.

–  De  acordo  com  a  orientação
jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal
Federal,  não há direito adquirido a regime
jurídico de remuneração. É possível que lei
superveniente  promova  a  redução,
supressão  ou  congelamento  de
gratificações  ou  outras  parcelas
remuneratórias,  desde  que  preservado  o
montante global dos vencimentos. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
ANDRE  LUIS  DOS  SANTOS  SILVA,  objetivando  reformar  a  sentença
prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da  5ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital, nos  autos da ação ordinária de cobrança,  ajuizada em
face do ESTADO DA PARAÍBA.

A  sentença  primeva  (fls.  84/88)  julgou
improcedente o pedido, com fulcro no art. 269, I, do CPC/73.

Inconformado  com  a  r.  sentença,  o
promovente interpôs recurso de apelação (fls. 90/105). Requerendo a reforma
do “decisum” para  julgar  totalmente  procedente  a  pretensão  deduzida  na
petição inicial. Sustenta que teria direito aos quinquênios incorporados até o
novo regime jurídico, devendo ser observado o percentual de 21% (vinte e um
por cento) sobre os vencimentos. 

Sem contrarrazões (fl. 109). 

Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
às fls. 115/119, sem opinião sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade  e  a  controvérsia  do  presente  recurso  será  analisada  nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Desse  modo,  tendo  a  sentença  recorrida
sido publicada em 18 de março de 2014 (fl.80), resta patente que deve ser
aplicado o Código de Processo Civil anterior, consoante orientação do Enunci-
ado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
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Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas,  até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas  estas  considerações,  conheço  do
recurso  de  apelação,  uma  vez  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade, à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

A pretensão aduzida em juízo de primeiro
grau  é  de  implantação  e  atualização  dos  valores  percebidos  a  título  de
adicional por tempo de serviço, operado pela Lei Complementar nº 50/03. 

O  cerne  da  questão  deste  processo  é  a
cobrança de  adicionais  por  tempo  de  serviço,  na  modalidade  progressiva,
tendo como fonte o antigo Estatuto do Servidor Público, e o congelamento e
extinção dessa gratificação por legislação posterior.

O Estatuto do Servidor Público, em seu art.
161, da Lei Complementar nº 39/85, previa:

Art.  161 -  O  adicional  por  tempo de  serviço
será  pago  automaticamente,  pelos  sete
qüinqüênios  em que  se  desdobra,  à  razão  de
cinco  por cento  (5%)  pelo  primeiro;  sete  por
cento (7%) pelo segundo; nove por cento (9%)
pelo terceiro; onze por cento (11%) pelo quarto;
treze por cento (13%) pelo quinto; quinze por
cento (15%) pelo sexto; e dezessete por cento
(17%)  pelo  sétimo,  incidentes  sobre  a
retribuição do beneficiário, não se admitindo a
computação  de  qualquer  deles  na  base-de-
cálculo dos subseqüentes. 

 Em seguida, temos a Lei Complementar nº
50/03, que revogou a Lei Complementar nº 39/85: 

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. 
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Percebe-se, que o adicional por tempo de
serviço passou a ser pago nos moldes do que vinha sendo executado no mês
de março de 2003, sem qualquer previsão de reajuste.

Ocorre que, a Lei Complementar Estadual
nº  58/03,  que  aboliu  definitivamente  o  Adicional  por  Tempo  de  Serviço,
restando seu pagamento apenas aos servidores que já tinham adquirido o
direito  à  sua percepção e  determinou,  ainda,  em suas  Disposições  Finais
Transitórias,  que  todos  os  acréscimos  incorporados  aos  vencimentos  dos
servidores ficariam congelados pelo seu valor nominal e seriam reajustados
anualmente, na forma estipulada no § 2º do art. 191, abaixo declinado: 

Art. 191 - Terão direito de obter o benefício previsto
no  art.  154,  §§  1º,  2º,  3º,  4º,  5º  e  6º,  da  Lei
Complementar nº. 39, de 26 de dezembro de 1985,
extinto por esta Lei, apenas os servidores que, na
data da entrada em vigor desta Lei, contarem, no
mínimo, mais de 04 (quatro) anos ininterruptos de
exercício  de  cargo  em  comissão,  de  função
gratificada  ou  de  assessoria  especial,  sendo  o
acréscimo  de  ¼  do  valor  da  gratificação  pelo
exercício  do  cargo  em  comissão,  de  função
gratificada ou de assessoria especial, contados do
quinto  ano  até  o  oitavo  ano,  desde  que
ininterruptos. 
(...)
§ 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, inciso X, da
Constituição Federal.” 

Consequentemente,  observa-se  que  o
parágrafo único do art. 2º da LC nº 50/03 foi tacitamente revogado pelo §2º do
art.  191  da  LC  nº  58/03,  considerando  que  a  matéria  tratada  na  norma
posterior  é  contrária  à  norma disposta  na  lei  anterior,  em consonância  ao
critério temporal utilizado no caso de conflito aparente de normas e ao art. 2º,
§1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que estabelece: 

Art. 2º  Não se destinando à vigência temporária, a
lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§1º  A  lei  posterior  revoga  a  anterior  quando
expressamente  o  declare,  quando  seja  com  ela
incompatível  ou  quando  regule  inteiramente  a
matéria de que tratava a lei anterior.

Portanto,  a  Lei  Complementar  nº  58/03
assegurou  aos  servidores  estaduais  civis  o  direito  à  continuidade  no
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pagamento dos adicionais por tempo de serviço, contudo na forma nominal, a
título de vantagem pessoal. 

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  QUINQUÊNIOS.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
LEI  COMPLEMENTAR  Nº  58/03  QUE
REVOGOU EXPRESSAMENTE A LC Nº 39/50
E DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO DA LC Nº
50/03. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. -
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  tratada  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 que se falar em ilegalidade
ou  inconstitucionalidade  do  pagamento  dos
adicionais por tempo de serviço, em seu valor
nominal em relação ao que fora pago no mês de
março  de  2003,  uma  vez  inexistir  direito
adquirido  a  regime  jurídico,  desde  que
observado  o  princípio  da  irredutibilidade
salarial.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00852500420128152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO , j. em 27-03-2018). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
CONGELAMENTO DOS PERCENTUAIS INCIDENTES
SOBRE  OS  VENCIMENTOS.  VALOR  NOMINAL.
POSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  DO  ESTATUTO
VIGENTE À ÉPOCA.  VERBAS DEVIDAS ATÉ 30 DE
DEZEMBRO  DE  2003.  INÍCIO  DA  VIGÊNCIA  DO
NOVO ESTATUTO DO SERVIDOR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO APELO.  No  mês
de  dezembro  de  2003,  entrou  em  vigor  a  Lei
Complementar  Estadual  nº  58/2003  (Estatuto  dos
Servidores  Civis  Públicos  do Estado da Paraíba),  que
aboliu definitivamente o Adicional por Tempo de Serviço,
restando seu  pagamento  apenas  aos  servidores  que  já
tinham  adquirido  o  direito  à  sua  percepção  e
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determinou,  ainda,  em  suas  Disposições  Finais
Transitórias, que todos os acréscimos incorporados aos
vencimentos dos servidores ficariam congelados pelo seu
valor  nominal  e  seriam  reajustados  anualmente,  na
forma estipulada no § 2º do art. 191. De acordo com a
orientação  jurisprudencial  do  Supremo  Tribunal
Federal, não há direito adquirido a regime jurídico de
remuneração. É possível que lei superveniente promova
a redução, supressão ou congelamento de gratificações
ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado
o  montante  global  dos  vencimentos.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01214882220128152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 27-
03-2018). 

Ainda,

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
DESCONGELAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO  REALIZADO  EM  VALOR  NOMINAL.
VANTAGEM PESSOAL. 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.  DESPROVIMENTO.  -
Sendo matéria relativa à obrigação de trato sucessivo, a
qual o dano se renova de tempo em tempo, resta afastada
a aplicação do instituto da prescrição. - 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
01213254220128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 10-05-2016). 

E,
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
QUINQUÊNIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.  LEI
COMPLEMENTAR Nº 58/03 QUE REVOGOU
EXPRESSAMENTE  A  LC  Nº  39/50  E
DISPOSIÇÕES  EM  CONTRÁRIO  DA  LC  Nº
50/03. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. -
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  tratada  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 que se falar
em ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  do  pagamento
dos  adicionais  por  tempo  de  serviço,  em  seu  valor
nominal em relação ao que fora pago no mês de março
de  2003,  uma vez  inexistir  direito  adquirido  a  regime
jurídico,  desde  que  observado  o  princípio  da
irredutibilidade salarial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00941897020128152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 09-05-2016). 

Em  observância  ao  princípio  da
irredutibilidade de vencimentos, a Suprema Corte de Justiça, tem consolidado
no  sentido  da  inadmissibilidade  de  direito  adquirido  a  regime  jurídico  de
remuneração.  Como  no  caso  em  comento,  tem-se  admitido  a  extinção,
redução ou alteração no cálculo das parcelas que integram a remuneração do
servidor público, contanto que seja preservado o total da remuneração.

Assim, já se pronunciou a Suprema Corte: 

“EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME  JURÍDICO  E  À  FORMA  DE
CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO.
REDUTIBILIDADE  RECONHECIDA  PELO
TRIBUNAL  D  ORIGEM.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  AO  ART.  37,  XIV,  DA
CONSTITUIÇÃO.  SÚMULA  280/STF.  1. O
Supremo  Tribunal  Federal  possui  firme
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entendimento  no  sentido  de  que  não  há  direito
adquirido a regime jurídico, sendo assegurada somente
a  irredutibilidade  de  vencimentos.  Precedentes. 2.
Hipótese  em  que,  para  dissentir  da  conclusão  do
Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos
e do material probatório constantes dos autos, bem como
da legislação infraconstitucional  pertinente.  Incidência
das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §
11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação
em  honorários  advocatícios  (art.  25  da  Lei  nº
12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que
se nega provimento, com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (STF, RE 610503 AgR,
Relator(a):  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Primeira
Turma,  julgado  em  24/02/2017,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03- 2017 PUBLIC
14-03-2017)(grifei).

Logo, é de se observar que o congelamento
do adicional instituído a partir de dezembro de 2003, data do início da vigência
da LC nº 58/03, é válido desde que atendida a irredutibilidade do montante
global dos vencimentos.

“In  casu”,  inexistiu  redução  em  seus
vencimentos com o congelamento do adicional  por  tempo de serviço,  não
havendo, portando, como atender sua pretensão.

 
Por  essas  razões,  nego provimento  à

apelação, mantendo a sentença vergastada.

Considerando o teor do Enunciado adminis-
trativo n. 7, do STJ, “somente nos recursos interpostos contra decisão publica-
da a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorári-
os sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. Assim,
porque a sentença vergastada fora publicada em 02 de julho de 2014, deixo
de fixar os honorários recursais.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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