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SENTENÇA:
RUI MOREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, aduzindo,
em síntese, o que segue:
Alegou que é servidor público municipal, exercendo o cargo de Professor Licenciado Pleno, tendo sido enquadrado na referência 11
por força do Decreto nº 23.088/91 em 14/08/1991, vindo a ser reposicionado posteriormente para a referência 23, a contar de Junho
de 2012, o que importaria em 13 progressões, havendo uma variação salarial de 5% entre uma e outra referência, na forma da Lei nº
7.507/1991, totalizando 65%.
Afirmou que, apesar de a citada lei instituir o plano de carreira dos servidores públicos do Município de Belém, ela ainda não foi posta
em prática, pois o Requerente, bem como outros servidores municipais, jamais receberam as devidas progressões.
Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada, determinando ao Requerido que proceda ao imediato pagamento da progressão
funcional, contando da referência 11 à 23. Ao final, que sejam pagas as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas
vencidas e vincendas, pela não aplicação da progressão funcional, bem como a incorporação definitiva dos percentuais de
progressão funcional aos vencimentos do Requerente, sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratória, observada a
prescrição quinquenal.
À fl. 89 foi indeferida a tutela antecipada.
Em contestação às fls. 92/106, o Réu alegou a ocorrência de prescrição quinquenal.
No mérito, pugnou pela total improcedência do pedido.
O Ministério Público opinou pela procedência do pedido.
É o relatório.
DECIDO.
Cuidam os autos de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, na qual pretende o autor a condenação do Município de Belém
ao pagamento de diferenças salariais na proporção de 65%, relativas às progressões funcionais que deixou de receber.
Antes de adentrar no cerne da questão, cumpre analisar a prejudicial de mérito em razão da prescrição quinquenal suscitada pela
parte demandada.
Em que pese a determinação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para requerer qualquer direito contra a fazenda pública,
contida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o presente caso se refere à concessão de progressão funcional, sendo, portanto, uma
relação de trato sucessivo, pelo que não corre prazo prescricional ou decadencial.
Neste sentido, observe-se o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO - ADICIONAL NOTURNO - DEVIDO AOS POLICIAIS CIVIS - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - PARCELAS -
TRATO SUCESSIVO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS REJEITADA, EIS QUE SENDO AS PARCELAS
PLEITEADAS DE TRATO SUCESSIVO, A PRESCRIÇÃO INCIDE APENAS SOBRE AQUELAS VENCIDAS NO QÜINQÜÊNIO
ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
(20000110553819 DF, Relator: VALTER XAVIER, Data de Julgamento: 24/03/2003, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU
30/04/2003 Pág.: 23)
Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor, razão pela qual afasto a prejudicial de mérito de prescrição.
No mais, a Lei nº 7.507/91, que dispõe sobre o plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, em seu art.
19, assim dispõe:
Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
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Como dito, a referida lei instituiu o plano de carreira no âmbito do serviço público municipal e teve o seu art. 12 vetado pelo então
Prefeito. Porém, a Lei nº 7.546/91 deu redação aos dispositivos vetados da Lei nº 7.546/91, conferindo ao art. 12 desta lei a seguinte
redação:
"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada
interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.
Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a
primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

No caso dos autos, verifico possuir o Autor direito às progressões, visto que a lei citada confere aos servidores públicos municipais o
direito à progressão, na forma nela estabelecida.
Por outro lado, conforme se pode constatar nos autos, o Autor foi posicionado na referência 11 em agosto de 1991 e chegado à
referência 23 em junho de 2012, ou seja, trabalha como Professor por mais de 20 anos.
Entretanto, requereu o Autor a incorporação na proporção de 65%, relativos às 13 referências, o que não é cabível, visto que, pela
regra do art. 12 supra citado, a progressão deve ocorrer a cada 05 (cinco) anos.
Assim, entendo devido somente o percentual de 20%, na forma do parágrafo único do art. 12 da Lei nº 7.507/91.
Bem assim, reconhecido o direito do Demandante, faz-se mister que se determine ao Demandado o pagamento das parcelas
vencidas e não pagas, concernentes às progressões funcionais que são devidas ao autor, nos termos acima expendidos, obedecido,
neste caso, o prazo prescricional quinquenal, considerando-se o prazo dos cinco anos anteriores à propositura da presente ação.
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o Requerido a incorporar em
definitivo aos vencimentos do Autor as respectivas progressões funcionais, na proporção de 20%, bem como a pagar o valor relativo
às parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas pelo INPC mais juros de 1% ao mês desde quando devidas, tudo a ser
apurado em liquidação de sentença e obedecida prescrição quinquenal.
Julgo extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC.
Sem custas e, honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao advogado da parte autora, pelo sucumbente.
Decorridos os prazos legais, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de Reexame Necessário.
P.R.I.C.
Belém, 01 de julho de 2014.

    EMÍLIA PARENTE S. DE MEDEIROS
Juíza de Direito/ Mutirão

2




