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No  julgamento  do  RE  563.965/RN,  tema  41,  sob  o  rito  da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que  não  há  direito  adquirido  a  regime  jurídico,  desde  que
respeitado  o  princípio  constitucional  da  irredutibilidade  de
vencimentos. 

É possível que lei estadual superveniente congele os valores
pagos aos servidores públicos sob a rubrica de gratificações ou
adicionais, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade
salarial, o que se verifica neste caso concreto. 

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  do  Carmo  de
Souza contra sentença (fls. 57/62) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca



de Guarabira que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante em face
da FUNDAC – Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice
Almeida”, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais bem como dos honorários advocatícios, esses últimos arbitrados
no percentual de 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser a
parte beneficiária da gratuidade da Justiça.  

Em  suas  razões  recursais,  a  autora  alega  que  cada  quinquênio
equivale a 5% (cinco por cento) de percentual sobre a remuneração, tendo havido
violação ao direito adquirido pelo ato de congelamento efetivado pelo Ente Público
demandado.  Por  tal  motivo,  pugna  pela  reforma  da  sentença  e  procedência  do
pedido inicial. 

Contra-arrazoando (fls.  95/108),  a  FUNDAC alegou prescrição do
fundo do direito e, no mérito, pugnou pela manutenção do decisum.

Intimada  para  se  manifestar  sobre  a  alegação  da  promovida,  a
autora permaneceu inerte. 

No parecer de fls. 129, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição da prejudicial de mérito e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido:

Da prejudicial de prescrição:

Em contrarrazões, a FUNDAC defende a aplicação da prescrição de
fundo de direito, com base no Decreto Lei nº 20.910/1932. 

Contudo, observo que a relação entre as partes é de trato sucessivo,
sendo a autora servidora pública em exercício junto à Entidade promovida, de modo
que, no caso, incide a súmula 85 do STJ, atingindo-se tão somente as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda (13/01/2014, fl. 02)

Rejeito,  portanto,  a  prejudicial  de  prescrição  levantada  pela
promovida. 

Do mérito:

Como  visto,  a  autora/apelante  requer,  na  presente  demanda,  a
atualização do seu Adicional por Tempo de Serviço, com o cálculo a ser procedido
sobre o percentual do vencimento agora vigente, em respeito ao direito adquirido, já
que assim era feito o cômputo do aludido benefício à época da sua concessão. 

Sustenta que não pode prevalecer o 'congelamento'  procedido pela
Administração Pública, que, a partir de dezembro de 2003, fixou o referido adicional



em valor nominal permanente, impedindo que este se elevasse quando ocorresse o
aumento de seus vencimentos.  

A matéria,  contudo, já é de vasto conhecimento desta Corte,  não
inspirando êxito a pretensão recursal.

A  medida  de  'congelamento  das  gratificações',  questionada  pela
recorrente, foi feita pela Administração Pública Estadual a partir da edição da Lei
Complementar nº 50/2003, que impediu o cálculo de vantagens pessoais na forma
de percentuais sobre outras remunerações, determinando que estes perfizessem um
valor absoluto fixo, nos termos do seu art. 2º:

Art.  2.  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.

Note-se que, a princípio,  aquela legislação deixou o adicional  por
tempo de serviço fora da regra de congelamento estabelecida no caput.

Porém, a Lei nº 58, de dezembro de 2003, veio, em seu art. 191,
§2º, ratificar o aludido congelamento, sem abrir exceção, desta feita, para o adicional
por tempo de serviço, o que fez com aquele benefício (tratado no caso dos autos)
também se convertesse em valor nominal fixo, somente reajustável por meio de lei
específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal:    

Art. 191. Omissis.
§2º  –  Os  acréscimos  incorporados  ao  vencimento  de
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. 

Em que pesem os argumentos da apelante,  que  invoca,  em seu
favor,  os  preceitos  constitucionais  relativos  ao  “direito  adquirido”,  para  continuar
recebendo o adicional  por  tempo de serviço  na forma em que era  calculado ao
tempo da sua concessão, as razões do recurso não podem prosperar.

É que, segundo entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “os
servidores  públicos  não  têm  direito  adquirido  à  imutabilidade  do  regime
jurídico  de  composição  dos  vencimentos.”1 Isso  porque,  considera-se  que,
nesses casos, “a relação jurídica que o servidor mantém com o Estado é legal
ou estatutária,  ou seja,  objetiva,  impessoal  e  unilateralmente  alterável  pelo

1 STJ – 6ª Turma - AgRg no REsp 508.876/RS - Relator: Ministro Paulo Gallotti - J: 29.04.2008.



Poder  Público.  A  disciplina  geral  da  função  pública  é  considerada
inapropriável  pelo  servidor  público  e,  portanto,  tida  como  sujeita  a
modificação  com  eficácia  imediata  tanto  no  plano  constitucional  quanto
infraconstitucional”.2 

Na  realidade,  o  que  se  exige,  nessas  hipóteses  de  alteração  do
regime  jurídico,  é  que  não  haja  redução  no  valor  referente  à  composição  dos
vencimentos  do  servidor,  em  respeito  ao  princípio  da  irredutibilidade  salarial,
consagrado no art. 7º, VI, da Constituição Federal, que dispõe:

Art.  7º  São direitos  dos  trabalhadores  urbanos e  rurais,
além  de  outros  que  visem  à  melhoria  de  sua  condição
social:
VI  -  irredutibilidade  do  salário,  salvo  o  disposto  em
convenção ou acordo coletivo;

Portanto, a modificação do regime jurídico do servidor público não
configura  violação  ao  instituto  do  “direito  adquirido”,  sendo  permitida  no
ordenamento  jurídico  pátrio,  desde  que,  repita-se,  não  haja  a  redução  da
remuneração anteriormente paga.

In  casu,  observa-se  que  a  alteração  do  regime  jurídico  da
autora/recorrente foi feita em obediência a essas regras, pois, apesar de ter havido o
congelamento dos adicionais por tempo de serviço, não houve qualquer redução no
valor da global da respectiva remuneração. 

Assim,  não  há  ilegalidade  no  congelamento  de  sua  gratificação,
tendo  em vista  ser  possível  a  alteração  do  regime  jurídico  do  servidor  público,
quando respeitado o princípio da irredutibilidade.

Nesse  sentido,  proclama  a  jurisprudência  Superior  Tribunal  de
Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 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  O  PRINCÍPIO  DA

IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS,  NEM  O  DIREITO

ADQUIRIDO.  AGRAVO  INTERNO  DA  SERVIDORA  A  QUE  SE

NEGA PROVIMENTO. 1.

É entendimento consolidado nessa Corte Superior de que o Servidor

Público não tem direito adquirido a regime jurídico, devendo, apenas,

ser  observado  o  princípio  da  irredutibilidade  dos  vencimentos.

2 STF – Tribunal Pleno - RE 563.965-7/RN – Relatora: Ministra Cármen Lúcia – J: 11/02/2009.



Precedentes: RMS 52.648/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe

7.3.2017;  AgInt  no  REsp.  1.343.237/RJ,  Rel.  Min.  BENEDITO

GONÇALVES, DJe 22.9.2016.

2.  O  acórdão  recorrido  é  firme  em  asseverar  que  as  alterações

decorrentes da edição da Lei Complementar 163/2009, do Estado de

Sergipe,  não  ensejaram  diminuição  da  remuneração  da  ora

recorrente,  havendo,  por  outro  lado,  aumento  dos  proventos.  A

inversão dessa conclusão mostra-se incabível em sede de Recurso

Especial,  ante  o  óbice  contido  no  enunciado  da  Súmula  7/STJ.

Precedentes:  AgInt  no  REsp.  1.343.237/RJ,  Rel.  Min.  BENEDITO

GONÇALVES,  DJe  22.9.2016;AgRg  no  AREsp.  540.377/RS,  Rel.

Min.  SÉRGIO  KUKINA,  DJe  12.12.2014;AgRg  no  AREsp.

680.762/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015.

3. Agravo Interno da Servidora a que se nega provimento.

(AgInt  no  AREsp  1034454/SE,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES

MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  01/03/2018,  DJe

13/03/2018)

Esta  Egrégia  Corte,  julgando  casos  análogos,  também  já  se
manifestou no mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO

CONCEDIDA  EM  RAZÃO  DO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  DE

MOTORISTA  CONGELAMENTO  POR  LEI  SUPERVENIENTE.

PRETENSÃO DE REAJUSTE SEMPRE QUE HOUVER AUMENTO

DO VENCIMENTO.  SUPOSTA INFRAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE

DE VENCIMENTO E A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA, EM

FACE  DE  NOVO  REGIME  JURÍDICO  E  DA  INEXISTÊNCIA  DE

DECESSO  REMUNERATÓRIO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO

STF.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  [...]  .1  -  Os  acréscimos

incorporados ao vencimento dos servidores antes da vigência desta

lei  continuarão a ser pagos pelo seus valores nominais a título de

vantagem pessoal, sendo reajustados de acordo com o art. 37, inciso

X,  da  Constituição  Federal,  LC  nº  58/2003,  art.  191,  §  24.  A

atualização  prevista  no art.  191,  §  2°,  da  Lei  58/2003  representa

aquela  de  natureza  geral,  concedida  indistintamente  a  todos  os

servidores, como forma de recomposição do valor da moeda em face

dos efeitos deletérios da inflação, não se aplicando nas hipóteses de

aumento concedido setorialmente a uma ou outra categoria (TJPB,

Processo  n.º  20020090321940001,  Quarta  Câmara  Especializada

Cível, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 20/09/2011). 

[...]CONGELAMENTO  MANTIDO  PELA  LC  N°  58/2003

LEGALIDADE  INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO  AO

REGIME  JURÍDICO  ADMINISTRATIVO  INOVAÇÃO  NORMATIVA

QUE  PRESERVOU  0  PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADE  DOS

VENCIMENTOS DIREITO AO ADICIONAL QUE DEVE SER PAGO



EM VALOR FIXO, OBSERVANDO-SE A LC ESTADUAL N. 50/2003

c/c  LC  ESTADUAL  N.  58/2003  PROVIMENTO  PARCIAL  DA

REMESSA  OFICIAL.  [..]  A  garantia  da  irredutibilidade  dos

vencimentos  dos  servidores  públicos  traduz-se  apenas  na

preservação do valor  nominal  dos vencimentos ou proventos.  não

protegendo a estrutura remuneratória.  tampouco a sua fórmula de

composição. Máxime por inexistir direito adquirido a regime jurídico

administrativo.  Jurisprudência  pacífica  do STF e do STJ.  Tendo o

novo  regime  jurídico  do  servidor  público  do  Estado  da  Paraíba

delimitado  que  os  adicionais  e  gratificações.  antes  calculados  na

forma de percentuais  incidentes  sobre o vencimento base,  seriam

pagos  em  valor  absoluto,  resguardando-lhes,  porém.  0  quantum

nominal, nos termos exigidos pelo art. 37. inciso XV, da Constituição

Federal,  não  há  se  cogitar  em  violação  ate  princípio  da

irredutibilidade  dos  vencimentos  (TJPB,  Processo  nº

20020100044730001,  Terceira  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, julgado em 16/08/2011)

O Supremo Tribunal  Federal  -  apreciando caso de uma Servidora
Pública do Estado do Rio Grande do Norte que, depois de aposentada, teve suas
gratificações  congeladas,  por  força  de  Lei  superveniente  –  reiterou  esse
posicionamento, proclamando ser possível a alteração do regime jurídico do servidor
público, por inexistir direito adquirido a esse título, conforme se observa do acórdão
de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado (tema 41  - repercussão
geral):

DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.

ESTABILIDADE  FINANCEIRA.  MODIFICAÇÃO  DE  FORMA  DE

CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO.  OFENSA  À  GARANTIA

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO:

AUSÊNCIA.  JURISPRUDÊNCIA.  LEI  COMPLEMENTAR  N.

203/2001  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE:

CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou

a  sua  jurisprudência  sobre  a  constitucionalidade  do  instituto  da

estabilidade  financeira  e  sobre  a  ausência  de  direito  adquirido  a

regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do

Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de

cálculo  de  gratificações  e,  conseqüentemente,  a  composição  da

remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da

República  de  1988,  por  dar  cumprimento  ao  princípio  da

irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se

nega  provimento.

(RE  563965,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,

julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053

DIVULG  19-03-2009  PUBLIC  20-03-2009  EMENT  VOL-02353-06

PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)



Logo, não tendo, in casu, ocorrido a redução de proventos depois da
alteração do regime jurídico da servidora/recorrente, inexiste óbice ao congelamento
do adicional em comento, motivo pelo qual agiu bem a magistrada a quo ao julgar
improcedente o pleito inaugural.

Registre-se  que,  estando  o  presente  recurso  em  confronto  com
precedente julgado pelo STF em causa repetitiva, sequer é necessário o seu exame
pela Colenda Câmara, devendo ser-lhe negado provimento monocraticamente, nos
termos do art. 932, IV,b, do CPC.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

P.I.

João Pessoa, 14 de maio de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Relatora
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