
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO N. 0003987-47.2011.815.0331
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Instituto  de  Previdência  do Município  de  Santa  Rita  -  IPREV (Adv. 
Thácio da Silva Gomes)
APELADA:  Francisca Neuza Morais de Oliveira (Adv.  Evilson Carlos de Oliveira 
Braz)
PROCURADORA: Marilene de Lima Campos de Carvalho

APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
REVISÃO  DE  APOSENTADORIA  C/C  PAGAMENTO  DE 
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  SERVIDORA  MUNICIPAL. 
INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTES DA 
CF/88. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA ADCT. ESTABILIDADE 
ASSEGURADA  NO  CARGO.  EFETIVIDADE. 
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  BENEFÍCIOS 
INERENTES AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIREITO QUE 
NÃO  ASSISTE  À  PROMOVENTE.  REFORMA  DA 
SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA  DA  INICIAL. 
JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARTIGO 557, § 1ª-A, DO CPC. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS.

- “O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de 
que aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 
do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual 
fora  contratado pela  Administração Pública,  não é  servidor 
efetivo.”  In casu, a autora detentora apenas da estabilidade, 
não possui as vantagens perseguidas nos autos inerentes aos 
ocupantes de cargo efetivo, sobretudo porquanto a legislação 
local  restringe  a  progressão  no  plano  de  cargo  e  carreira 
apenas aos servidores efetivos. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial e apelação interposta contra sentença 
proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita nos autos da ação 
ordinária  de  revisão  de  aposentadoria  c/c  pagamento  de  diferenças  salariais, 



promovida por Francisca Neuza Morais  de Oliveira em desfavor do  Instituto de 
Previdência do Município de Santa Rita – IPREV, ora apelante.

Na sentença, a magistrada a quo julgou procedentes os pedidos 
formulados na peça vestibular, reconhecendo a paridade salarial entre os proventos 
da autora com os vencimentos dos servidores em atividade,  a fim de condenar o 
Município de Santa Rita a implantar o salário de Professor P1, Nível VI, da atual 
Tabela de Magistério, em favor da autora, bem como a adimplir a diferença salarial 
dos valores pagos a menor e seus reflexos do período não alcançado pela prescrição, 
acrescidos de correção monetária e juros de mora, a ser apurado em liquidação de 
sentença. Ato contínuo, fixou as custas processuais e honorários à base de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,  a  autarquia  municipal  interpôs  o  presente 
recurso apelatório, argumentando, em suma, que a paridade salarial discutida nos 
autos é assegurada a quem preenche, dentre outros requisitos, o da efetividade no 
serviço.  Em  seguida,  aduz,  todavia,  que  a  recorrente  ingressou  nos  quadros  da 
administração  sem  a  devida  aprovação  em  concurso  público  e  que  a  mesma  é 
detentora  apenas  da  estabilidade  excepcional  (art.  19  da  ADCT),  não  possuindo, 
portanto, o direito à paridade aos servidores da ativa. 

 
Outrossim,  destacando  as  Leis  Municipais  n.  900  e  909/1998, 

afirma que a apelada não tem direito a progressão funcional, a qual é assegurada 
somente aos servidores concursados, e que a mesma foi corretamente enquadrada 
como Professora Polivalente, Nível I.

Aponta, ainda, que foram implantados aumento nos proventos 
da recorrida de acordo com os parâmetros constitucionais estabelecidos pelo RPPS. 
Ao final, pugna pela reforma da sentença e pelo provimento do recurso.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, postulando pelo 
não conhecimento do recurso, primeiro por ser deserto e segundo, pela violação ao 
princípio da dialeticidade.  No mérito,  discorre sobre o seu direito  à paridade de 
vencimentos e vantagens com o pessoal da ativa (fls. 136/142). 

Instado a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba ofertou 
seu parecer, sem, contudo, emitir qualquer opinião acerca do mérito recursal.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  autora  ajuizou  a 



presente demanda, visando à equiparação de seus proventos com os vencimentos 
dos servidores em atividade, alegando para tanto que ingressou na administração 
pública  no ano de 1978,  ocupando o cargo de Professor  Polivalente P1,  e  que se 
aposentou  em  agosto  de  2001  (fl.  11),  ou  seja,  anterior  a  EC  n.  41/2003,  a  qual 
extinguiu a regra da paridade de remuneração entre os ativos e os aposentados.

A esse respeito, a douta magistrada a quo julgou procedentes os 
pedidos iniciais, sob o argumento de que a promovente se aposentou antes da EC n. 
41/03,  fazendo  jus,  portanto,  à  paridade  perseguida  na  inaugural.  É  contra  essa 
decisão que se insurge o polo recorrente.

Antes  de  adentrar  no  mérito  recursal,  imperioso  enfrentar 
alguns pontos relacionados pela apelada, em sede de contrarrazões, a qual aponta a 
deserção do recurso apelatório, pela ausência de recolhimento de custas processuais, 
bem como assegura que o apelo não impugna a decisão recorrida, violando, assim, o 
princípio da dialeticidade. 

Sem  razão  a  recorrida,  pois  o  Instituto  de  Previdência  do 
Município de Santa Rita, na condição de autarquia municipal, está dispensado de 
preparo no recurso por ele interposto, a teor do que preceitua os termos do art. 511, § 
1º,  do  CPC1.  No  tocante  à  outra  insurgência,  também não rende guarida,  pois  o 
apelante atacou os fundamentos lançados na sentença, conforme se observará nas 
razões que seguem.

Pois bem. O instituto previdenciário municipal, em suas razões 
recursais, destaca que, embora a autora tenha se aposentada no ano de 2011, antes da 
modificação realizada através da EC n. 41/2003, a apelada não tem direito à paridade 
de seus proventos com os vencimentos dos servidores ativos, vez que ela possuía, 
apenas, a estabilidade assegurada pelo art. 19 da ADCT2, desacompanhada, por outro 
lado, de qualquer provimento em cargo efetivo. 

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal já  se manifestou, 
argumentando  que  os  servidores  prestigiados  pelo  art.  19  da  ADCT  possuem 
somente a estabilidade, não fazendo jus às vantagens inerentes aos cargos efetivos. 
Logo,  in casu, considerando que a Lei Municipal  n.  900/98,  ao tratar do Plano de 
Cargo  e  Carreira,  reservou  a  progressão  na  função  aos  servidores  devidamente 
concursados, é dizer, efetivos, deve-se reconhecer, desta forma, que os servidores que 
detêm, apenas, a estabilidade, não são beneficiados com tais direitos, vejamos:

1 Art.  511.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  quando  exigido  pela  legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e 
Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

2 Art.  19.  Os  servidores  públicos  civis  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  da 
administração  direta,  autárquica  e  das  fundações  públicas,  em  exercício  na  data  da  promulgação  da 
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no 
art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CONSTITUCIONAL. 
ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS.  ESTABILIDADE  EXCEPCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  DE  VANTAGENS 
INERENTES  AO  EXERCÍCIO  DE  CARGO  EFETIVO. 
PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PROVIMENTO 
DE  CARGO EFETIVO:  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME 
DE PROVAS.  SÚMULA N.  279 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO.”3

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
ESTABILIDADE  EXCEPCIONAL  -  ART.  19  DO  ATO  DAS 
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS  – 
ADCT.  IMPOSSIBILIDADE  DE  OBTENÇÃO  DAS 
VANTAGENS  INERENTES  AO  CARGO  EFETIVO. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE 
NEGA PROVIMENTO.”4

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. SERVIDOR CELETISTA. ESTABILIDADE 
E  EFETIVIDADE.  ART.  19  DO  ADCT.  PRECEDENTES.  O 
Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que 
aquele que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do 
ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora 
contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo. 
Precedentes.  Hipótese,  ademais,  em  que,  para  dissentir  da 
conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para 
ser  considerado  como  ocupante  de  cargo  de  provimento 
efetivo,  seria  necessário  o  reexame  dos  fatos  e  das  provas 
constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a 
que se nega provimento. “5

Portando, sendo a apelada detentora somente da estabilidade 
no  cargo,  desamparada,  entretanto,  da  efetividade,  deve-se  rejeitar  os  pedidos 
formulados na peça inaugural, reformando, pois, a decisão a quo e, por consequência, 
prover os recursos. 

3 STF  -  ARE  852600  AgR,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Segunda  Turma,  julgado  em  24/02/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015

4 STF - RE 604.519-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/10/2012
5 STF - AI 681.610-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/09/2014



Em razão de tais considerações, com fulcro no art. 557, § 1º-A, 
do Código de Processo Civil, e na Súmula n. 253, do STJ, dou provimento ao recurso 
oficial e ao apelo, reformando, pois, a decisão recorrida e julgando improcedente os 
pedidos  inaugurais.  Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  pela  parte 
promovente  no  importe  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  com  ressalva  da  gratuidade 
judiciária prevista na Lei n. 1.060/50.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                    Relator


