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Vistos etc.
RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA, já qualificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança em face de ato
perpetrado pela SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, aduzindo, em síntese, o que segue:
Que a Lei Municipal nº 7.673/1993 prevê progressão funcional horizontal e vertical, estabelecendo em seu art. 18, inciso XVIII, a
gratificação especial progressiva para o exercício efetivo do magistério aos professores.
Alegou que, embora tenha sido nomeado em 1996, após regular aprovação em concurso, jamais recebeu o benefício de progressão
funcional horizontal por antiguidade, tendo informado que formulou pedido administrativo para concessão da referida progressão (nº
3.236/2010), porém sem obtenção de resposta pela Administração.
Ao final, requereu a concessão da segurança, para que lhe fosse assegurado o direito a progressão funcional horizontal por
antiguidade.
Juntou documentos ás fls. 14/27.
Às fls. 28, o pedido de liminar foi indeferido.
Regularmente notificada, a autoridade impetrada apresentou as informações pertinentes, alegando indefinição quanto a indicação de
autoridade coatora. Alegou ainda, a decadência do direito e a prescrição quinquenal.
No mérito, argumentou pela não demonstração do ato ilegal e arbitrário, ausência de previsão legal para o pleito, a impossibilidade
de cobrança de pagamento via mandamus, requerendo a denegação da segurança.
Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado, este opinou pela concessão da segurança (fls. 60/65).
Contados e preparados, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
DECIDO
Trata-se de Mandado de Segurança em que pretende o impetrante lhe seja assegurado o direito de obter a progressão funcional por
antiguidade com os respectivos reflexos.
Inicialmente, quanto a alegação de indefinição quanto a indicação da autoridade coatora, tal argumentação não prospera, eis que a
indicação da autoridade  coatora pelo impetrante é clara, ou seja, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, não
havendo qualquer indefinição nesta indicação.
Quanto a alegação de decadência, considerando que o direito a progressão funcional tem previsão legal e, ainda, tendo em vista o
pedido administrativo formulado pelo impetrante junto ao setor competente, demonstra o interesse do mesmo em ver solucionado a
sua pretensão. Outrossim, em se tratando de verba alimentar (salário), aplica-se ao caso o entendimento firmado através da súmula
nº 85, do STJ, in verbis:
NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO
NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES
VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
Assim, se o direito a progressão surgiu a partir do preenchimento dos requisitos previsto em lei, a violação se renova mês a mês,
aplicando-se o mesmo entendimento quanto ao rejuste que implica tal progressão, não havendo, portanto, que se falar em
decadência do direito.
Em relação a prescrição quinquenal, o mesmo raciocínio se aplica, uma vez que o Decreto nº 20.910/32, dispôs em seu artigo 1º as
dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem. Deste modo, a prescrição só atinge as prestações vencidas, anteriores ao quinquênio legal.
No mérito, verifica-se que o pleito do autor possui previsão em lei municipal, que regulamenta o sistema de promoção do grupo
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magistério da secretaria municipal de educação, Lei nº. 7.673/1993, vide artigos:
Art. 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:
Progressão funcional horizontal;
Progressão funcional vertical.
 - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada
interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.
(...)
Inclusive, tal progressão funcional tem previsão, também, em Lei Orgânica do Município de Belém, em seu artigo 18, inciso XVIII.
Senão, vejamos:
Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes
direitos:
(...)
XVIII - gratificação especial progressiva para o exercício efetivo do magistério aos servidores professores;
Com efeito, diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito do impetrante a ser configurado, ou seja,
adquirir a progressão funcional a cada dois anos de exercício do magistério pelo critério da antiguidade. Direito este que não
reconhecido pela Administração Municipal, porém, legalmente instituído pelas leis acima transcritas.
Tal matéria também, já é unânime pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, nos termos das ementas que abaixo se colacionam,
ipsis litteris:
Ementa: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME DE SENTENÇA - LEI MUNICIPAL Nº 7528/93 E 7853/97 - PROGRESSÃO FUNCIONAL
DE FUNCIONÁRIO - PROFESSORES MUNICIPAIS - DIREITO QUE ASSISTE AOS BENEFICIADOS PELA LEI 7853/97 -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - UNÂNIME. Decisão: Votação unânime. Recurso improvido. Nº do Acórdão: 47032;
Recurso / Ação:Reexame de Sentença; Ramo:Cível; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível Isolada; Data de Julgamento:14/11/2002;
Comarca: Capital – PA; Relator: Maria Izabel de Oliveira Benone.
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL Nº 14.846/97.
PROGRESSAO FUNCIONAL AUTOMATICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19 DA MENCIONADA LEI. PROGRESSAO
FUNCIONAL QUE SIMPLESMENTE VERSA SOBRE PROGRESSAO SALARIAL, E NÃO DE CARGO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
FERIDO. RESPONSABILIDADE FISCAL PROGRESSAO SALARIAL. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 169 DA CF/88 E NEM AO ART.
19, §1º, IV DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCLUSAO DA LIDE DE UMA DAS APELADAS.
1. O entendimento mais acertado a se fazer acerca do art. 19 é de que a mudança de categoria funcional não importa em mudança
de cargo, mas apenas no status quo institucional e na mudança do padrão salarial. A própria exigência das apeladas não se
fundamenta em transmutação de cargo, mas apenas nos acréscimos dos vencimentos, o que é justo e digno. Constitucionalidade do
mencionado dispositivo legal.
2. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (L.R.F) entende que as despesas provenientes de decisão judicial não adentram os
limites com o gasto com o pessoal, e por isso não há ofensa ao art. 169 da CF/88. Inteligência do art. 19, §1º, IV da L.R.F.
3. Exclusão da lide da apelada Maria Célia Pereira Fernandes, a pedido da própria. Pleito não analisado em juízo de 1º grau, porém
acolhido no Órgão Fracionado do TJE/Pa. Decisão Unânime.
Nº DO ACORDÃO: 70594; Nº DO PROCESSO: 200530040457; RAMO: CIVEL; RECURSO/AÇÃO: APELACAO CIVEL - REEXAME
SENTENCA; ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; COMARCA: MARABA; PUBLICAÇÃO: Data:18/03/2008;
RELATOR: MARIA RITA LIMA XAVIER.
Desta feita, diante de todo o exaustivamente expendido, merece ser reconhecido e assegurado o pleito do impetrante, diante da
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ISTO POSTO, e considerando o que mais constam dos autos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para determinar ao
Município de Belém que proceda à progressão funcional do impetrante, observado o que preceitua os artigos 1º e 2º da Lei Municipal
nº 7.673/1993 c/c o artigo 18, XVIII da Lei Orgânica do Município de Belém, observando ainda, a data de ingresso no serviço público,
nos termos da fundamentação.
Deixo de condenar o Município de Belém ao pagamento das custas processuais, diante do deferimento do benefício da justiça
gratuita (fls. 28).  Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09.
Estando o feito sujeito ao reexame necessário, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.
P.R.I.C.
Belém, 08 de fevereiro de 2012.

CYNTHIA B. ZANLOCHI VIEIRA
Juíza Substituta respondendo pela 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
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