
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU

Nº Processo: 0031326-98.2011.8.14.0301

08/09/2011Data da Distribuição:

DADOS DO PROCESSO

Vara:

Instância:

2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

1º GRAU

Gabinete: GABINETE DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

DADOS DO DOCUMENTO
Nº do Documento: 2017.04639272-46

Comarca: BELÉM

PROCESSO Nº 0031326-98.2011.8.14.0301

VISTOS
CHAMO À ORDEM: Proceda a Secretaria a renumeração integral dos autos, a contar da fl. 43, a fim de evitar tumulto e confusão
processual. Após, certifique-se.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
TEMPORAL OU HORIZONTAL ajuizada por MIRIAM RIBEIRO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Aduz, em síntese, que é servidora público municipal, exercendo o cargo de Professora em estudos adicionais – MAG. 2,
encontrando-se atualmente enquadrada na referência 18. ressalta, no entanto, que não recebeu pagamento de progressão funcional,
deixando de perceber uma variação salarial de 5% entre uma e outra referência, na forma da Lei nº 7.507/1991. 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.
Requereu, tutela antecipada e, ao final, o julgamento procedente do pedido, para que o Requerido proceda ao imediato pagamento
da progressão funcional, com as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas, 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. Juntou documentos.

Deferido os benefícios da justiça gratuita.

Contestação apresentada pelo réu, na qual alega a prescrição e, no mérito, a improcedência do pedido, considerando que a lei a que
a autora se refere data do ano de 1991, ao passo que requer a progressão desde o ano de 1983, antes mesmo da legislação que
prevê a matéria. Não juntou documentos.

Réplica apresentada pela autora, ratificando os termos da inicial e rechaçando os argumentos trazidos pelo réu.

O Ministério Público opinou pela procedência parcial do pedido, ressaltando a ocorrência da prescrição.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Trata-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I do NCPC, uma vez que não há necessidade de
produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que incabível a arguição de PRESCRIÇÃO TRIENAL suscitada pelo réu, considerando o
que preceitua a Súmula nº 85 do STJ, a saber:
‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’.

Desta forma, nas relações de trato sucessivo não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, considerando que a parte
insurge-se contra ato omissivo da Administração, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o
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ajuizamento da ação.

Desta forma, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, há de se esclarecer que, tendo sido o presente feito ajuizado em
08/09/2011, considerado o prazo prescricional imposto às cobranças feitas em face da Fazenda Pública, encontram-se prescritas
quaisquer verbas postuladas anteriores ao período de 08/09/2006.

Superada a questão, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

CINGE-SE A CONTROVERSA ACERCA DO DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS,
RELATIVAS ÀS PROGRESSÕES FUNCIONAIS QUE DEIXOU DE RECEBER.

A progressão funcional é o acréscimo concedido a servidor municipal estável no exercício do cargo de provimento efetivo, nos níveis
e referências do cargo, na classe da carreira ou na carreira, conforme o plano de cargos ou carreiras e vencimentos estabelecidos
para o órgão ou entidade.

O direito a progressão funcional perseguido pela autora, foi assegurado pelas Lei Municipal nº 7.507/91 (alterada pela Lei nº
7.546/91) e Lei Municipal nº 7.528/91 e Lei Municipal nº 7.673/93.

Isto porque, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o PLANO DE CARREIRA dos servidores municipais, prevê:
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. (grifou-se)
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. (Dispositivo original vetado, sendo que o dispositivo foi
aprovado com tal redação através da Lei Municipal nº 7.546/91)

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. (grifou-se)

Noutra vertente, a Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, prevê:
Art. 19. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada
interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifou-se)

Da mesma forma, a Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre SISTEMA DE PROMOÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, prevê:
Art. 2º. 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’. (grifou-se)

É notório, portanto, que a legislação atinente aos servidores do quadro de magistério do Município de Belém, de forma expressa,
estabeleceu critérios para prestigiar o servidor público municipal, com progressão funcional por antiguidade, oferecendo ao Professor
Municipal a elevação automática à referência superior, APÓS O INTERSTÍCIO DE DOIS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO NA
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FUNÇÃO, garantindo o direito subjetivo a progressão.

Assim, verifica-se que não havendo nenhum impedimento trazido aos autos pelo réu, que demonstrasse que a autora não teria direito
à progressão prevista em lei, especialmente que, conforme se infere dos autos, especificamente das documentais anexadas às fl.
40/42, a Autora foi posicionada na referência 12 em 01/05/2001, demonstrando, ainda, que trabalha como professora por mais de 20
anos, isto é, desde 22/04/1981, tendo sido reconhecido, portanto, o seu direito, sem que houvesse, contudo, a contraprestação
pecuniária.

Em recente decisão proferida, o E. TJPA manifestou-se sobre matéria idêntica a dos presentes autos:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO
FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA.
RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER
PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA
PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475
DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.  1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da
Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda
pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não
versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as
parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada.   2. Mérito. A progressão
funcional por antiguidade  far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem
preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor
perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 (fl. 26) e
artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do Direito da Apelada, uma vez que é servidora pública municipal desde
1997 e tem mais de 02 (dois) anos de efetivo exercício na função (fls. 23 e 24). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.  3.
Apelação conhecida e não provida.  4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73.   5. À unanimidade.  (2017.04333340-28, Não
Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02,
Publicado em Não Informado(a))

Desta forma, reconhecido o direito da Demandante, consequentemente cabível a condenação do réu ao pagamento das parcelas
pleiteadas em sede de inicial, obedecido, neste caso, o prazo prescricional quinquenal, considerando-se o prazo dos cinco anos
anteriores à propositura da presente ação.

Note-se, ainda, que o pleito deve se estender a fim de levar em consideração o tempo pelo qual tramita o presente feito, aquando da
fase da liquidação da sentença, sempre considerada a regra de progressão que deverá ocorrer a cada 02 (dois) anos.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO, para condenar o réu a efetuar a revisão do reenquadramento das progressões funcionais a que faz jus a requerente,
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devendo incorporar, em definitivo, aos vencimentos da Autora, os respectivos reflexos patrimoniais pertinentes, em montante a ser
apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, das parcelas posteriores ao período de 08/09/2006, em
observância ao prazo prescricional, devidamente corrigido e atualizadas, devidamente corrigido e atualizado, pelo art. 1°-F, da Lei n°
9.494/97, a contar da data da citação. Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes
do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA À REMESSA EX OFFICIO (ART. 496 § 3º, II NCPC).

P. R. I. C. Transcorrido o prazo legal e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE.

Belém/PA, 27 de outubro de 2017.

VALDEISE MARIA REIS BASTOS
Juíza de Direito Auxiliar da Capital
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