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— “O servidor que ingressou sem concurso nos quadros da Administração Pública 
antes da CF/88 e detém estabilidade por força do art.  19 do ADCT, somente se 
tornará  efetivo  quando  se  submeter  a  certame  público  (…)  Isso  porque,  a 
caracterização  do  trabalhador  como  servidor  público  estatutário  exige  o 
preenchimento de requisitos, quais sejam: existência de cargo público criado por 
Lei,  submissão  a  concurso  público,  nomeação  e  posse.  Assim,  se  o  servidor, 
embora  estável,  não  é  efetivo,  não  faz  jus  às  vantagens  previstas  no  Plano  de 
Cargos e Salários do Município.” (TRT 5ª R.; Rec Ord 867-86.2012.5.05.0493; Ac. 
181872/2014;  Segunda  Turma;  Relª  Desª  Luíza  Aparecida  Oliveira  Lomba; 
DEJTBA 03/02/2014) 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Maria do Socorro Martins da 
Silva contra a sentença de fls. 79/88, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do 
Município de Araruna,  julgando procedente,  em parte,  os pedidos, condenando o município a 
pagar à autora férias simples de 2010 (2/12), 2011 e 2012 (1/12), acrescidas de um terço.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 93/98), afirma que os quinquênios 
requeridos na inicial são devidos em sua totalidade, pois o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
existente e destinado aos servidores efetivos alcança também os servidores estabilizados por força 
do art. 19 do ADCT.

Contrarrazões às fls. 101/106.



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento do recurso (fls. 112/113).

É o relatório. Decido.

A autora/apelante afirmou ter sido admitida pelo município para o cargo de 
atendente em janeiro de 1985, sendo, inicialmente, adotado o regime da CLT e, posteriormente, 
convertido em estatutário. Ajuizou a presente ação requerendo o pagamento do FGTS, férias de 
2006 a 2011, bem como a implantação e pagamento dos quinquênios no percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento).

O magistrado a quo, a seu turno,  julgou procedente, em parte, os pedidos, 
condenando  o  município  a  pagar  à  autora  férias  simples  de  2010 (2/12),  2011 e  2012 (1/12), 
acrescidas de um terço.

 
A apelante afirma que os quinquênios requeridos na inicial são devidos em 

sua totalidade, pois o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos existente e destinado aos servidores 
efetivos alcança também os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT.

Pois bem. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a 
ser  exigida  a  prévia  aprovação em concurso  público  para  a  investidura  em cargo ou  emprego 
público (art. 37, II da CF/88). A Carta Magna, no entanto, manteve a estabilidade para os servidores 
que  ingressaram  no  serviço  público  sem  a  prévia  aprovação  em  concurso,  desde  que  fosse 
obedecido o requisito de estar em exercício na data da publicação da Constituição há pelo menos 
cinco anos continuados (art. 19 do ADCT).

A partir de uma análise dos autos, verifica-se ter sido a recorrente admitida 
pela  edilidade,  inicialmente,  pelo  regime celetista  (fl.  10),  sendo posteriormente convertido  em 
estatutário (fls. 22).

No caso, o art. 17 da lei municipal nº 07/93 e o art. 63 da lei nº  27/2010, 
asseguram ao servidor o adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos 
de trabalho. Vejamos:

art.  17 Fica mantido e assegurado quinquênios adicionais que fazem jus o pessoal do  
quadro permanente da prefeitura, na forma da legislação vigente, ou seja 5% (cinco por  
cento)  dos  vencimentos  do  fim  de  cada  quinquênio,  que  serão  computados  ao  salário  
percebido pelo servidor.

art. 63 O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada cinco 
anos de serviço público efetivo prestado ao município, observado o limite máximo de 35% 
incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do carfo efetivo, ainda que investido o  
servidor em função ou cargo de confiança.

Vale  destacar  que  a  apelante  detém estabilidade,  porém  não  pode  ser 
considerada  servidora  efetiva,  pois,  para  alcançar  tal  classificação,  seria  necessária  a  prévia 
aprovação em concurso público.

Nesse sentido, decidiu o STF:

Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Artigo  7º  da  Lei  Complementar  nº  100/2007  do 
Estado  de  Minas Gerais.  Norma que  tornou titulares  de  cargos  efetivos  servidores  que 
ingressaram  na  administração  pública  sem  concurso  público,  englobando  servidores 



admitidos  antes  e  depois  da  Constituição  de  1988.  Ofensa  ao  art.  37,  inciso  II,  da 
Constituição  Federal,  e  ao art.  19  do Ato das  Disposições  Constitucionais  Transitórias. 
Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do 
seu  art.  37,  inciso  II,  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  da  prévia 
aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na 
Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se 
impõe.  2.  O  art.  19  do  Atos  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  tornou 
estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da 
promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não 
implica  a chamada efetividade,  que depende de concurso público,  nem com ela se 
confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 
289/CE,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda Pertence,  Tribunal  Pleno,  DJ de 16/3/07;  RE nº 
199.293/SP,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  Tribunal  Pleno,  DJ  de  6/8/04;  ADI  nº 
243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 
167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com 
exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os 
demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais 
tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública 
com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, 
para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou 
com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente 
produzir  efeitos  a  partir  de  doze  meses,  contados  da  data  da  publicação  da  ata  de 
julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de 
novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à 
população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do 
prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados 
dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a 
data  de  publicação  da  ata  deste  julgamento,  tenham  preenchido  os  requisitos  para  a 
aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação 
nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua 
permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) 
os  que  foram  nomeados  em  virtude  de  aprovação  em  concurso  público, 
imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida 
pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição 
Federal.  5.  Ação  direta  julgada  parcialmente  procedente.  (ADI  4876,  Relator(a):  Min. 
DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  26/03/2014,  PROCESSO  ELETRÔNICO 
DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) 

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. 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 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. 
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.” (RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 7/2/97).



Dessa forma, a apelante, embora estável, não é efetiva, de forma que não faz 
jus às vantagens previstas no Plano de Cargos e Salários do Município.

Nesse sentido, cite-se o entendimento dos tribunais:

PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  SERVIDOR ESTÁVEL E  NÃO-EFETIVO. 
art. 19">ART. 19, §1º, DO ADCT. O servidor que ingressou sem concurso nos quadros da 
Administração Pública antes da CF/88 e detém estabilidade por força do art. 19 do ADCT, 
somente se tornará efetivo quando se submeter a certame público, conforme se extrai 
da leitura do § 1º do precitado artigo. Ressalte-se que o C. STF já se manifestou, 
quando do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.150-2, no sentido 
de  reconhecer  a  inconstitucionalidade  de  disposições  legais  que  conferem  a 
empregados celetistas transposição automática para o regime estatutário. Também é 
certo que o STF admite tal conversão quando o empregado foi submetido a prévio 
concurso  público  quando  de  sua  contratação.  Isso  porque,  a  caracterização  do 
trabalhador como servidor público estatutário exige o preenchimento de requisitos, 
quais sejam: existência de cargo público criado por Lei, submissão a concurso público, 
nomeação e posse. Assim, se o servidor, embora estável, não é efetivo, não faz jus às 
vantagens previstas no Plano de Cargos e Salários do Município. (TRT 5ª R.; RecOrd 
867-86.2012.5.05.0493; Ac. 181872/2014; Segunda Turma; Relª Desª Luíza Aparecida 
Oliveira Lomba; DEJTBA 03/02/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR  PÚBLICO  DETENTOR  DE  CARGO  EM  COMISSÃO  COM 
ESTABILIDADE  PREVISTA  NO ART.     19     DO     ADCT  ,  CF/88.  CONCESSÃO  DE 
GRATIFICAÇÃO  DE  SERVIDOR EFETIVO.  IMPOSSIBILIDADE.  ESTABILIDADE 
DIFERE  DE  EFETIVIDADE.  PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  RECURSO 
CONHECIDO  E  DESPROVIDO. 1.  Cuida-se  de  Recurso  de  Apelação  interposto  pelo 
Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Serviço  Público  do  Estado  do  Ceará   MOVASE, 
representando o Sr. Francisco Araújo Feitosa, com o fito de reformar vista da sentença de 
improcedência  do  pedido  autoral  proferida  pelo  magistrado  de  primeiro  grau,  sob  o 
fundamento  de  que  o  servidor  não  preenche  os  requisitos  necessários  à  concessão  da 
gratificação prevista na Lei nº 11.171/86, posto tratar-se de servidor contratado para cargo 
em comissão  antes  da  promulgação  da  CF/88,  tendo  sido  tornado estável por  força  do 
disposto no art. 19     do     ADCT  , CF/88. 2. Nos termos do que determina a Lei nº 11.171/86, 
bem como a Lei nº 11847/91, a gratificação deve ser concedida aos servidores ocupantes de 
cargo efetivo, requisito este não preenchido no caso em exame. Precedentes do STF e 
STJ. 3. A estabilidade prevista no art.     19     do     ADCT  , CF/88, qualidade adquirida com 
determinado tempo de exercício do cargo, não deve ser confundida com a efetividade 
prevista para o servidor exercente de cargo público,  uma vez que para obter esta 
qualificação  deve  submeter-se  a  concurso  público.  4.  Apelação  conhecida  e 
desprovida(TJCE; APL 2536133.2007.8.06.0001/1; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 
Paulo Francisco Banhos Ponte; DJCE 02/07/2013; Pág. 44)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR ESTÁVEL DO  MUNICÍPIO  DE  PARAGUAÇU. 
CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE FÉRIAS PRÊMIO. PERÍODO ANTERIOR À 
INVESTIDURA  POR  CONCURSO.  IMPOSSIBILIDADE.  POSIÇÃO  DO  STF. O 
servidor estável por  força  do art.     19     dos  Atos  das  Disposições  Constitucionais   
Transitórias, não faz jus aos benefícios instituídos aos servidores concursados, ou aos 
benefícios atribuíveis ao cargo público. Segundo o Supremo Tribunal Federal 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 e 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, não havendo que se confundir efetividade 
com  estabilidade,  aquela  é  atributo  do  cargo,  designando  o  funcionário  desde  o 
instante da nomeação, esta que 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, 
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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. Portanto, o Supremo fixou o 
entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de 
permanência  no  serviço  público  no  cargo  em que  fora  admitido.  Não  faz  jus  aos 
direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 
Não provido. (TJMG; APCV 1.0472.08.021226-0/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 
08/05/2014; DJEMG 23/05/2014) 

 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DETENTOR DE FUNÇÃO 
PÚBLICA  EFETIVADO  PELA LEI  Nº  10.254/90.  APROVAÇÃO  EM  CONCURSO 
PÚBLICO  POSTERIOR,  PARA  CARREIRA  DISTINTA.  PROGRESSÃO  NA 
CARREIRA  ATUAL.  CONTAGEM  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO  PRETÉRITO. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A efetivação anômala 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  (05.10.1988). 
Preenchidas  as  condições  do  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. (TJMG; APCV 1.0024.11.044758-8/001; Relª Desª Selma Marques; Julg. 
29/04/2014; DJEMG 13/05/2014) 

Seguindo essa linha de raciocínio,  já decidiu a Egrégia Primeira Câmara 
Especializada Cível do TJPB:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  REVISIONAL.  ESTABILIDADE  ESPECIAL. 
DESCONGELAMENTO  DE  GRATIFICA-  ÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGINAÇÃO.  ESTABILIDADE  EXTRAORDINÁRIA DO  ART.  19  DO  ADCT. 
AUSÊNCIA  DE  EFETIVIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  ADQUIRIDO  A 
REGIME  JURÍDICO.  INEXISTÊN-  CIA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO. 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 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.  O Superior 
Tribunal  de  justiça,  em  consonância  com  o  entendimento  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  firmou-se  no  sentido  de  que  não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico 
remuneratório. (TJPB; Rec. 001.2012.006645-9/001; Primeira Câmara Especializada 
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/02/2014; Pág. 10)  

Por tais razões, aplicando o art. 557,  caput, do CPC,  nego seguimento à 
apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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