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APELAÇÃO CÍVEL  E REMESSA NECESSÁRIA  – AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  –  SERVIDOR  PÚBLICO
CIVIL  ESTADUAL  –  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  –  INCORPORAÇÃO  –  MODIFICAÇÃO  DA
FORMA DE  PAGAMENTO   PARA VALOR  NOMINAL  A
TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL – CONGELAMENTO –
SUPRESSÃO  DA  FORMA  DE  ATUALIZAÇÃO  –
MODIFICAÇÃO  DE  REGIME  JURÍDICO  ÚNICO  –  LC
58/2003  –  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  –
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS  –  CÁLCULO  DO
BENEFÍCIO  –  PROJEÇÃO  ARITMÉTICA  –
INAPLICABILIDADE –  INTELIGÊNCIA DO ART.  161  DA
LC  Nº  39/85  E  ART.  37,  XIV,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE
OFÍCIO – DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA
NECESSÁRIA.

Segundo  entendimento  consolidado  pelos  Tribunais
Superiores,  os  servidores  públicos  não  possuem  direito
adquirido a regime jurídico, desde que observada a garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

“O  adicional  por  tempo  de  serviço  que  vinha  sendo
percebido  pelos  servidores  públicos  estaduais  civis  por
força  dos  arts.  160,  I,  e  161,  da  Lei  Complementar  n.°
39/85,  teve  seu  valor  nominal  absoluto  validamente
congelado somente em 30 de dezembro de 2003, quando
entrou  em  vigor  a  Lei  Complementar  n.°  58/2003,
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passando, a partir de então, a ser pago no importe nominal
verificado naquela data sob o título de vantagem pessoal,
estando  a  Administração  obrigada  a  pagar  as  diferenças
resultantes  da  implementação  de  congelamento  em  data
anterior,  observada  a prescrição  quinquenal  das  parcelas
vencidas previamente ao quinto ano anterior à propositura
da ação de cobrança.”1

“É  indevida,  para  qualquer  fim,  a  soma  dos  percentuais
progressivos do adicional por tempo de serviço previsto no
caput  do  art.  161  da  Lei  Complementar  n.°  39/85  e  na
redação original do art. 33, XVIII, da Constituição Estadual,
independentemente do período considerado.”2  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  A  AMBOS  OS
RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação  Cível  interposta pelo Instituto de Terras e
Planejamento Agrícola do Estado da Paraíba – INTERPA/PB,  prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de  Cobrança ajuizada por Ademar Maculan e outros em face
do  Apelante, julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para  “determinar  o
descongelamento  do  adicional  por  tempo  de  serviço  dos  autores,  apenas
quanto  ao  período  completado  por  cada  um,  até  a  publicação  da  Lei
Complementar Estadual 58/2003, em 30 de dezembro de 2003, que deverá ser
pago de acordo com o tempo prestado por cado promovente, com base no art.
161 da LC 39/85,  bem como a condenação das diferenças existentes  pelo
pagamento a menor, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, ficando
vedada  a  soma  aritmética  dos  percentuais  devidos,  com  o  acréscimo  de
correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento e juros moratórios,
de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta  de
poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, desde a citação.” 

Irresignado  com  tal  decisão,  aduz  o  Instituto  Apelante:  “os
adicionais por tempo de serviço antes estabelecidos pela Lei Complementar nº
39/1985,  passaram a  não  ser  mais  concedidos  com os  adventos  das  Leis
Complementares 50 e 58/2003, que revogaram o anterior Estatuto (LC 39/85),
ficando,  entretanto,  assegurados  os  recebimentos  aos  detentores  de  tais
vantagens pelos seus valores nominais absolutos observados em março de
2003, sem as adições de acréscimos posteriores, conforme Artigo 2º da LCE
50/2003”;

1 TJPB.  Tribunal  Pleno.  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  7  Apelação  Cível  nº  0121475-
23.2012.815.2001 0003296-17.2015.815.0000. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. J. em 18/10/2017
2 TJPB.  Tribunal  Pleno.  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  nº  7  Apelação  Cível  nº  0121475-
23.2012.815.2001 0003296-17.2015.815.0000. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. J. em 18/10/2017
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Sustenta,  ainda,  que  não  deve  prevalecer  o  art.  161  da  Lei
Complementar nº 39/1985, pois ele foi revogado pelo art. 196 da LC 58/2003. 

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada
a improcedência total da pretensão deduzida na exordial.

Regularmente  intimado,  o  apelado  presentou  contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso, fls. 117/123.

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso, fls.131/135.

VOTO

Ab  initio,  anoto  que  não  cabe  a  aplicação  da  dispensa  de
reexame prevista no art. 496, § 3º, II, do CPC, tendo em vista que a sentença é
ilíquida.

Além da Apelação Cível interposta pelo INTERPA/PB, o processo
será examinado também sob a ótica da remessa necessária, a fim de que a
sentença produza seus regulares efeitos após confirmação por este Tribunal. 

Cuida-se  de  ação  ordinária  visando  o  descongelamento  dos
adicionais  por  tempo  de  serviço  (ATS)  recebidos  pelos  autores,  servidores
públicos civis efetivos integrantes do quadro de pessoal do INTERPA/PB, bem
como  o  pagamento  dos  valores  referentes  às  diferenças  remuneratórias
decorrentes de tal congelamento, conforme o novo Estatuto Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis, instituído pela Lei Complementar nº 58/2003. 

O Juízo de primeiro grau entendeu que os autores teriam direito
ao descongelamento do ATS apenas quanto ao período completado por cada
um até a publicação da LCE 58/2003, a ser pago de acordo com o tempo de
serviço prestado por cada autor com base no art. 161 da LC 39/85.

Considerou devida também a diferença paga a menor, dentro do
prazo prescricional quinquenal, e vedada a soma aritmética dos percentuais
devidos, fl. 108. 

Vale  ressaltar  que  a  solução  da  controvérsia  versada  nestes
autos parte da premissa de que inexiste direito adquirido do servidor público ao
Regime Jurídico inicialmente adotado, como vêm decidindo reiteradamente os
Tribunais Superiores:

"o servidor   público  não  tem  direito adquirido a regime
jurídico,  de forma que alterações na composição de seus
vencimentos, retirando ou modificando  a fórmula de cálculo
de  vantagens,  sem  que  haja  redução  do   montante  até
então percebido, não fere os princípios da isonomia e  da
irredutibilidade  de  vencimentos.  Precedente:   AgRg  no
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Ag  1.397.077/RS,   Rel.   Min.   Regina   Helena  Costa,
Primeira Turma,  DJe 26.8.2015"    (STJ,  AgInt   no  REsp
1343237/RJ,   Rel.   Ministro   BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  13/09/2016,  DJe
22/09/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  PROCESSO
LEGISLATIVO. DECRETO ESTADUAL 578/2015. ATO DE
EFEITOS  CONCRETOS.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  PROVENTOS  DE  PENSIONISTAS.
INCIDÊNCIA.  EC  41/2003.  LEI  ESTADUAL  18.370/2014.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  À  NÃO
TRIBUTAÇÃO. 
[…] 2. As orientações do STJ e do STF são no sentido de
que  o  servidor  público  não  possui  direito  adquirido  à
permanência  no  regime  jurídico  funcional  anterior  nem  à
preservação  de  determinado  regime  de  cálculo  de
vencimentos ou proventos. Precedentes.
3.  Recurso  Ordinário  não  provido.  (RMS 54.296/PR,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

“O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  exame  do  RE  nº
563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a
Ministra  Cármen Lúcia,  reafirmou a  jurisprudência  de que
não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de
composição da remuneração dos servidores públicos, desde
que  assegurada  a  irredutibilidade  de  vencimentos.”  (STF,
RE 1090752 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 23/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018) 

No  caso  dos  servidores  públicos  civis  do  Estado  da  Paraíba,
houve  uma  modificação  no  Regime  Jurídico  Único  por  meio  da Lei
Complementar n.º 50, de 29/04/2003. Eis o dispositivo legal questionado:

LC 50/03. 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  forma  de  pagamento  praticada  em  março  de  2003  era  a
prevista no art. 161 da Lei nº 39/85:

Art.  161.  O  adicional  por  tempo  de  serviço  será  pago
automaticamente,  pelos  sete  quinquênios  em  que  se
desdobra,  à razão de cinco por cento (5%) pelo primeiro;
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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 subsequentes. 

O fim do adicional por tempo de serviço foi determinado pela Lei
Complementar 58, de 30 de dezembro de 2003, que revogou expressamente a
LC 39/85 (art. 196), determinando ainda que tal verba continuaria a ser paga
congelada aos  servidores  que  já  a  vinham  recebendo,  com  nova  rubrica
(vantagem pessoal):

LC 58/03. Art. 191. Omissis.
[…]
§2°.  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.

Nessa linha, o valor nominal do ATS para os servidores públicos
civis do Estado da Paraíba, restou congelado pela LC 58/03, não importando
em violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória, justamente porque
os valores foram preservados na forma paga em 30/12/2003.

Analisando os elementos probatórios da demanda, verifica-se que
foram colacionados contracheques anteriores a vigência da Lei Complementar
nº  58/03,  ou  seja,  anterior  a  dezembro/2003,  de  modo  viabilizar  um
comparativo entre as situações, ou seja, antes da lei e posteriormente a edição
da citada lei.

Assim,  com o novo modo de pagamento do art. 191, §2º da LC
58/2003 os acréscimos continuarão a ser pagos por valor nominal a título de
vantagem pessoal e não mais subsistindo as regras do art. 2º, parágrafo único
da LC 50/2003.

Destarte,  como dito,  não se trata de supressão de vantagens já
adquiridas na constância do antigo Estatuto (Lei Complementar 39/85)3, e sim,
de  modificação  da  forma de  pagamento  e  nomenclatura  do adicional,  sem
importar, contudo, na redução do valor total da remuneração.

Em idêntico rumo, decidiu esta Corte:

3Art. 158 e 160 da Lei 39/85.
Art. 158. Conceder-se-á gratificação:
II — por qüinqüênio de efetivo exercício. 
Art. 160. O adicional previsto no inciso II do art. 158 será concedido ao funcionário à base de cinco por cento (5%) do
vencimento, por qüinqüênio de efetivo exercício.
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“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
EM  APELAÇÃO  .  SUPRESSÃO  PELO  CPC/2015.
JULGAMENTO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA EM QUE FOI  5 TJPB -  Acórdão do processo nº
20020080110485001 -  Órgão (4ª Câmara Cível)  -  Relator
DES.  JORGE RIBEIRO NOBREGA -  j.  em 26/08/2008.  6
Apelação Cível nº 0121475-23.2012.815.2001 SUSCITADO.
TEMPUS REGIT  ACTUM.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  SERVIDORES  ESTADUAIS  CIVIS.
DISCREPÂNCIA  INTERPRETATIVA  A  RESPEITO  DO
TIPO  DE  PRESCRIÇÃO  INCIDENTE  À  ESPÉCIE,  DA
LEGALIDADE,  DO  MARCO  INICIAL  DO
CONGELAMENTO,  SE  CONSIDERADO  LEGAL,  E  DO
PRETENDIDO  SOMATÓRIO  DOS  PERCENTUAIS
REFERENTES A CADA QUINQUÊNIO. VERIFICAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE
JURISDIÇÃO.  APROVAÇÃO  DE  ENUNCIADOS
SUMULARES  PARA  PACIFICAÇÃO  DOS  TEMAS.
ACOLHIMENTO. 
1.  A  ação  preordenada  a  impugnar  a  supressão  total  de
uma  determinada  rubrica  do  contracheque  de  servidor
público  civil  ou  militar,  ativo  ou  inativo,  bem  como  de
pensionista,  prescreve  em  cinco  anos  contados  da
publicação  do  ato  administrativo  supressivo,  atingindo  a
prescrição o próprio fundo do direito alegado. 
2.  A  ação  preordenada  a  impugnar  o  congelamento  de
rubrica percebida por servidor público civil ou militar,  ativo
ou inativo, bem como por pensionista, ocorrido após o ato
de concessão inicial  da vantagem, não encontra óbice na
prescrição quinquenal  de que trata o Decreto  Federal  n.°
20.910/32,  a  qual  fulmina  tão  somente  as  eventuais
diferenças vencidas previamente ao quinto ano anterior  à
propositura da ação. 
3. A ação preordenada a impugnar os cálculos iniciais dos
proventos de inatividade do servidor público civil ou militar,
bem como de pensão previdenciária, incluindo a retificação
da  fórmula  matemática  utilizada  ou  de  qualquer  de  seus
componentes  já  existentes  à  época  do  ato  concessivo,
prescreve  em cinco  anos  contados  da  publicação  do ato
administrativo  de  concessão,  atingindo  a  prescrição  o
próprio fundo do direito alegado. 
4. O pedido de reajuste de proventos com base em criação
superveniente de rubrica ou majoração legal de rubrica já
existente, desde que ocorridas depois da edição do ato de
concessão  da  aposentadoria,  não  encontra  óbice  na
prescrição quinquenal  de que trata o Decreto  Federal  n.°
20.910/32,  a  qual  fulmina  tão  somente  as  eventuais
diferenças vencidas previamente ao quinto ano anterior  à
propositura da ação. 
5. O adicional  por tempo de serviço que vinha sendo
percebido pelos servidores públicos estaduais civis por
força dos arts.  160,  I,  e 161,  da Lei Complementar n.°
39/85,  teve  seu  valor  nominal  absoluto  validamente
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congelado  somente  em  30  de  dezembro  de  2003,
quando  entrou  em  vigor  a  Lei  Complementar  n.°
58/2003,  passando,  a  partir  de  então,  a  ser  pago  no
importe nominal verificado naquela data sob o título de
vantagem pessoal, estando a Administração obrigada a
pagar  as  diferenças  resultantes  da  implementação de
congelamento em data anterior, observada a prescrição
quinquenal  das  parcelas  vencidas  previamente  ao
quinto ano anterior à propositura da ação de cobrança.
6.  É  indevida,  para  qualquer  fim,  a  soma  dos
percentuais  progressivos  do  adicional  por  tempo  de
serviço  previsto  no  caput  do  art.  161  da  Lei
Complementar n.° 39/85 e na redação original do art. 33,
XVIII, da Constituição Estadual, independentemente do
período considerado.” (TJPB. Tribunal Pleno. Incidente de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  7  Apelação  Cível  nº
0121475-23.2012.815.2001  0003296-17.2015.815.0000.
Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  J.  em
18/10/2017). 

Quanto  ao  percentual  aplicado  para  se  chegar  ao  valor  do
adicional  por  tempo de serviço,  a  própria  norma faz a  ressalva  de não se
admitir  “a  computação  de  qualquer  deles  na  base  de  cálculo  dos
subsequentes” (art.  161  da  Lei  nº  39/85),  em respeito  ao  art.  37,  XIV,  da
CF/88. 

Enfim,  gozando  a  Administração  Pública  da  prerrogativa  de
mudança dos critérios de remuneração dos seus servidores,  cuja vinculação
tem  base  legal  passível  de  alteração, e  uma  vez  observada  a  garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos, afasta-se a tese da incorreta
aplicação do percentual relativo ao adicional por tempo de serviço.

Concluindo  as  razões  acima  explanadas,  deve ser  mantida a
sentença  que  determinou  o  descongelamento  do  ATS  apenas  quanto  ao
período  completado por  cada  promovente  até  a  publicação  da  LC  58/03
(30/12/2003), conforme o tempo de serviço prestado por cada autor na forma
do art. 161 da LC 39/85 (forma de cálculo trazida na lei vigente à época que
era devido o ATS até março de 2003,  a partir  de quando foi  congelado),  e
vedada a soma aritmética dos percentuais devidos, bem como condenou ao
pagamento das diferenças pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal.

Com estas considerações, DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL
E A REMESSA NECESSÁRIA. De ofício, ajusto os consectários legais (RE
870947-SE, tema 810):

a) juros de mora, a partir da citação, com índices previstos no art.
1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-35,
de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009).
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b) correção monetária a partir de cada vencimento, aplicando-se
o Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E),  ante  a
inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
nº  11.960/09,  na  parte  em  que  disciplina  a  atualização  monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.

Condeno  o  promovido  ao  pagamento  dos  Honorários
advocatícios,  majorados  para  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, cujo valor será calculado em liquidação de sentença, ex vi do art.
85, § 11º e § 3º e § 4º, II, todos do CPC.

Faça-se  a  correção  no  termo  de  autuação  deste  processo
referente à inclusão da remessa necessária. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos.  Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa
Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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