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A C Ó R D Ã O
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Maria Ferreira de Freitas
Advogado : Carlos Alberto Silva de Melo
Apelado : Município de Araruna
Advogado : Adriana Coutinho Grego Pontes

APELAÇÃO. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  MUNICIPAL.  PROFESSORA.  DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA EM  RELAÇÃO  AOS  QUINQUÊNIOS.
INGRESSO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  NOS  CINCO  ANOS
ANTERIORES  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
EFETIVIDADE.  INEXISTÊNCIA.  QUALIFICAÇÃO
ADQUIRIDA  MEDIANTE  INVESTIDURA  EM  CARGO
APÓS  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO  DIRECIONADA  AOS  AGENTES
EFETIVOS. VERBA INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

Inexistindo  efetividade  no  cargo  público,  não  é  devida  a
diferença remuneratória perseguida pela apelante, haja vista
que os quinquênios, consoante estatuto do servidor, devem
ser pagos aos agentes investidos em cargos efetivos, e esta
qualificação  somente  é  obtida  após  criação  de  vínculo
jurídico mediante aprovação em concurso público.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover a apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por Maria Ferreira de Freitas
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araruna, nos autos
da  Ação  de  Cobrança  c/c  Obrigação  de  Fazer,  por  ela  ajuizada  em  face  do
Município de Araruna.

O Órgão judicial declarou sua incompetência em relação ao
pleito  concernente  ao  FGTS,  e  julgou  improcedente  o  pedido  relativo  aos
quinquênios,  por  entender  que  somente  os  servidores  investidos  no  cargo
mediante  concurso  público  fazem  jus  ao  recebimento  do  aludido  adicional.
Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrando
estes na razão de 10% do valor da causa, e suspendeu a exigibilidade na forma do
art. 12 da Lei federal n° 1.060/50.

A  apelante  sustenta  que  faz  jus  à  implantação  dos
quinquênios na sua remuneração, por possuir estabilidade no cargo público.

Assevera  que  a  lei  municipal  assegura  o  pagamento  dos
quinquênios a todos os servidores públicos do ente municipal,  ao especificar a
expressão  “serviço  público  efetivo  prestado”,  e  não  se  reportou  à  forma  de
investidura no cargo público, fazendo referência à efetividade do serviço.

Pugna pelo provimento do apelo para julgar procedente o
pedido no que diz respeito à implantação dos quinquênios.

Afirma  o  apelado  que  os  quinquênios  são  indevidos  em
relação  à  apelante,  pois  esta  não  detém  efetividade  no  cargo  público,  e  se
submeteu ao regime celetista até o ano de 2010, pleiteando o desprovimento do
recurso.

O  Ministério  Público  deixa  de  opinar  nestes  autos  por
ausência de interesse que justifique sua intervenção, f. 109/110.

É o relatório.

V O T O
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

A  discussão  veiculada  nestes  autos  versa  acerca  da
possibilidade  ou  não  de  incorporação  de  adicional  por  tempo  de  serviço  por
servidor  que  ingressou  no  serviço  público  nos  cinco  anos  anteriores  à
promulgação da Constituição Federal de 1988.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido de implantação
dos quinquênios, por entender que a autora não detinha efetividade no cargo, haja
vista que ingressou no serviço público sem a submissão ao certame público.

Alega a apelante que a norma instituidora dos quinquênios
não  se  reporta  à  forma  de  investidura  no  cargo  público,  fazendo  referência  à
efetividade no cargo, razão pela qual pretende receber a verba remuneratória em
questão.

Os  instrumentos  probatórios  colacionados  aos  presentes
autos  revelam  que  a  apelante  ingressou  no  serviço  público  em  01/03/1980,
enquadrando-se na situação em que o servidor detém estabilidade extraordinária.

A efetividade,  que  é  a  qualificação  recebida  pelo  agente
investido  em  cargo  público,  mediante  aprovação  em  concurso  público,
assegurando-lhe  a  progressão  na  carreira,  não  é  estendida  aos  que  detém
estabilidade extraordinária.

Portanto,  os  institutos  da  estabilidade  e  efetividade  são
distintos, pois aquela se reporta à expectativa de permanência no cargo, enquanto
este se relaciona à qualificação do cargo para fins de obtenção das benesses que a
carreira proporciona.

Nesse  sentido  colaciono  julgado  do  Supremo  Tribunal
Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. ART. 233, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE AS
NORMAS  IMPUGNADAS  TERIAM  CRIADO  CARGOS  PÚBLICOS  E
PERMITIDO O PROVIMENTO EFETIVO POR SERVIDORES ESTÁVEIS
SEM  A  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO  PÚBLICO.
INTERPRETAÇÃO  DAS  NORMAS  DOS  ARTS.  37,  INC.  II  E  41  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  E  DO  ART.  19  DO  ATO  DAS
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS.  DISTINÇÃO
ENTRE EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO  DE  PRINCÍPIOS  DE  ORGANIZAÇÃO  DO
ESTADO-MEMBRO NO TEXTO NORMATIVO. NECESSIDADE DE SE
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FIXAR  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  À  CONSTITUIÇÃO.  AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE  PARA  DAR  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  AO
CAPUT DO ART. 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU PARÁGRAFO
ÚNICO. (ADI 114, Relator(a):   Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 26/11/2009, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT VOL-02599-01 PP-00001) 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO
PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO.  EFETIVAÇÃO  POR  RESOLUÇÃO  DA  MESA.  FORMA
DERIVADA  DE  INVESTIDURA  EM  CARGO  PÚBLICO.
DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA
DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA.  ILEGALIDADE  DO  ATO  QUE
DECLAROU  A  NULIDADE  DA  INVESTIDURA  DO  SERVIDOR.
IMPROCEDÊNCIA.  EFETIVIDADE  E  ESTABILIDADE. 1.  Servidor
contratado  para  o  cargo  de  carreira  integrante  do  Poder  Executivo
estadual  e  redistribuído  para  a  Assembléia  Legislativa  do  Estado.
Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma derivada de investidura
em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de
provas e títulos é, no atual sistema constitucional, indispensável para o
cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o isolado, em qualquer
hipótese; para o de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso
público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os
cargos subsequentes que nela se escalonam até seu final, pois, para estes,
a investidura se dará pela forma de provimento que é a "promoção". 1.2.
Estão banidas, pois, as formas de investidura antes admitidas - ascensão e
transferência -, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela
para a qual o servidor público ingressou por concurso. 1.3.  O preceito
constitucional inserto no art. 37, II, não permite o "aproveitamento", uma
vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o
concurso público exigido. Precedente. 2.Efetividade e estabilidade. Não
há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do
cargo,  designando  o  funcionário  desde  o  instante  da  nomeação;  a
estabilidade  é  aderência,  é  integração no serviço  público,  depois  de
preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo
decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e
19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de
estabilidade  no  serviço  público:  a  primeira,  prevista  no  art.  41,  é
pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo
constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade,
que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual
foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no
art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor
admitido  sem  concurso  público  há  pelo  menos  cinco  anos  antes  da
promulgação  da  Constituição.  Preenchidas  as  condições  insertas  no
preceito transitório, o servidor é estável,  mas não é efetivo, e possui
somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que
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fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a
progressão  funcional  nela,  ou  a  desfrutar  de  benefícios  que  sejam
privativos  de  seus  integrantes.  3.1.  O  servidor  que  preenchera  as
condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para
o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo.
Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas
de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde
com  aquela  estabilidade  regular  disciplinada  pelo  art.  41  da
Constituição Federal.  Não tem direito a efetivação,  a  não ser  que se
submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à
contagem do  tempo de  serviço  prestado  no  período  de  estabilidade
excepcional, como título. 4. Servidor estável "ex vi" do art. 19 do ADCT,
redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira por ato
da  Mesa  Legislativa.  Anulação.  Ilegalidade  e  existência  de  direito
adquirido.  Alegação  improcedente.  Súmula  473/STF.  4.1.  O  ato  de
"redistribuição" ou "enquadramento", assim como o de "transferência" ou
"aproveitamento", que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem
concurso  público,  quando  esse  era  excepcionalmente  estável  no  cargo
para  o  qual  fora  contratado  inicialmente  (art.  19,  ADCT),  é  nulo,  por
inobservância  ao  art.  37,  II,  da  Constituição Federal.  Legítimo é o ato
administrativo  que  declarou  a  nulidade  da  Resolução  da  Mesa  da
Assembléia  Legislativa,  que  efetivou  o  agente  público,  pois  a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornem ilegais,  porque deles  não se  originam direitos (Súmula
473). A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público -
sem concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a
segurança concedida.(RE 167635, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT
VOL-01856-04 PP-00732) 

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO  DE  RESTABELECIMENTO  DE  QUINQUÊNIO  E  DE
COBRANÇA  DAS  PARCELAS  ATRASADAS.  SERVIDOR  PÚBLICO.
INGRESSO  NA  EDILIDADE  SEM  CONCURSO.  AUSÊNCIA  DE
EFETIVIDADE.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  DEVIDO
APENAS  AOS  FUNCIONÁRIOS  EFETIVOS.  INTELIGÊNCIA DA LEI
MUNICIPAL N° 2.378/92. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA,
DO STJ E DO STF. RECURSO NEGADO SEGUIMENTO. O Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Campina Grande, no seu art.  75,
prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço para os servidores
efetivos,  correspondente  a  5  por  cento  do vencimento  do  cargo até  o
limite de 7 sete quinquênios. Art. 75. Por quinquênio de efetivo exercício
no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 5 por cento cinco do vencimento do seu cargo efetivo
até o limite de 7 sete quinquênios. Art. 75 da Lei n° 2.378/92. Grifo nosso.
É  necessário  que  o  servidor  público  possua  -  além  da  estabilidade  -
efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. A Corte
Suprema,  intérprete  maior  da  Constituição  Federal,  já  fixou  o
entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, não faz jus aos
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direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus
integrantes, e sim, tão somente, à sua permanência no serviço público.
[...](TJPB – AC 00120090156322001 – Rel.  José Ricardo Porto – 1ª CC –
Julgamento: 17/11/2010)

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE  INCORPORAÇÕES
NOS VENCIMENTOS C/C  COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO.
SERVIDORA   PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  CAMPINA  GRANDE.
ESTABILIDADE  ESPECIAL DO  ART.  19  DO  ADCT.  AUSÊNCIA DE
EFETIVIDADE.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  APELO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Há de se diferenciar a estabilidade
adquirida em conformidade com o artigo 41 da CF para aquela concedida
pelo  artigo  19  do ADCT,  a  qual  é  tida  como um favor  constitucional
conferido  ao  servidor  admitido  sem  concurso  público  há  pelo  menos
cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal. - Preenchidas
as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não
é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público
no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira,
não  tendo  direito  a  progressão  funcional  nela,  ou  a  desfrutar  de
benefícios  que  sejam  privativos  de  seus  integrantes.”  (TJPB  -  AC
0012007018900 4001 - Rel. Manoel Soares Monteiro - 1ª CC - Julgamento:
29/03/2010)

No caso concreto, o pagamento de diferença remuneratória a
título  de  quinquênios  pressupõe  a  efetividade  no  cargo,  e  a  apelante  não  é
detentora desse atributo, razão por que inexiste qualquer retoque a ser feito na
decisão hostilizada.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter
incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de julho de
2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  117.  Participaram  do
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 31 de julho de 2014.
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Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora 
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