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DEFERIMENTO  –  BASE  LEGAL  –  LEI
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº  16/2000  –
RECEBIMENTO  DE  VERBAS  PRETÉRITAS  PELA
VIA JUDICIAL –  CABIMENTO –  PEDIDO CERTO E
DELIMITADO  –  APRECIAÇÃO  ALÉM  DO  PLEITO
CONSTANTE NA EXORDIAL – DETERMINAÇÃO DO
PAGAMENTO  ATÉ  A  IMPLANTAÇÃO  –
JULGAMENTO ULTRA-PETITA – CONFIGURAÇÃO –
DECOTE  DA  MATÉRIA  –  ADEQUAÇÃO  –
POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A,
DO CPC – PROVIMENTO  PARCIAL DO REEXAME
NECESSÁRIO.

Nos  termos  do  artigo  27  da  Lei  Complementar
Municipal  nº 16/2000,  a “progressão vertical  far-se-á,
automaticamente,  dispensados  quaisquer  interstícios,
quando  o  profissional  obtiver,  em  universidade  ou
institutos  superiores  de  educação  devidamente
reconhecidos, a formação específica requerida para a
classe”,  excluído  o  período  referente  ao  estágio
probatório.

Devido é o pagamento de valores retroativos referentes
a progressão vertical do servidor, porquanto o pleito já
havia sido deferido na esfera administrativa.

Quando ocorre de a sentença ser ultra petita,  a Corte
Revisora  não  anulará  o  decisório,  mas  apenas
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decotará aquilo que ultrapassou o pedido.

Súmula 253  do  STJ - O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Vistos etc.

Trata-se de  Remessa Oficial de sentença (fls. 25/26) prolatada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada por Francisca Silva de Menezes contra o Município de Sousa.

Na  sentença  vergastada  o  pedido  foi  julgado  procedente  para
“condenar  o  município  de  Sousa  ao  pagamento  ao  promovente  dos  valores
referentes ao retroativo da progressão funcional vertical (art. 27, LCM nº 16/2000),
compreendido no período entre a data do requerimento administrativo até a efetiva
implantação voluntária pelo Município”.

Inexistência  de  recurso  voluntário  (fl.  29),  com  remessa  para
apreciação do recurso oficial.

Parecer do Ministério Público opinando pelo prosseguimento do feito
sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção ministerial, fls. 36/37.

É o relatório.

Decido.

O ponto principal trazido aos autos diz respeito a cobrança advinda da
progressão funcional de servidora do Município de Sousa.

Na sentença  o magistrado entendeu que a  parte autora  tem direito  a
receber  os  valores  referente  a  progressão,  a  contar  da  data  do  requerimento
administrativo até a sua implantação.

Inicialmente é de se esclarecer que a presente lide trata apenas de
ação de cobrança, levando em conta que sua pretensão reside em receber valores
advindos da progressão funcional vertical já deferida administrativamente (fls. 18),
referentes a maio a dezembro de 2010. 

Para dirimir a questão é prudente que sejam feitas ponderações para o
deslinde do caso:

A Lei Complementar Municipal nº 16/2000 prevê:

Art.  27  –  Progressão  vertical  far-se-á,  automaticamente,
dispensados  quaisquer interstícios, quando o profissional obtiver,
em  universidade  ou  institutos  superiores  de  educação
devidamente reconhecidos, a formação específica requerida para
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a classe. 
§ 1.º  – Exclui-se,  do disposto no  caput deste artigo,  o período
referente ao estágio probatório.
§ 2.º – A progressão a que se refere o caput deste artigo far-se-á
para a referência inicial da classe concernente a titulação obtida.
§ 3.º – A progressão vertical será efetivada mediante requerimento
à  Secretaria  Municipal  de  Administração,  ao  qual  deve  ser
anexada a documentação comprobatória da titulação obtida.

Consoante  se  depreende  da  Lei  local,  a  progressão  “far-se-á,
automaticamente, dispensados quaisquer interstícios, quando o profissional obtiver,
em universidade ou institutos superiores de educação devidamente reconhecidos, a
formação  específica  requerida  para  a  classe”  e  que  será  “efetivada  mediante
requerimento à Secretaria Municipal de Administração, ao qual deve ser anexada a
documentação comprobatória da titulação obtida”.

In  casu,  a  parte  autora  demonstrou haver  realizado o  requerimento
administrativo  nº  2458/2010  (fls.  09)  que,  passado  por  toda  a  tramitação
administrativa,  aí  se  inclua  Parecer  da  Procuradoria  Jurídica  do  Município  (fls.
13//14), opinando pelo deferimento do pedido, no que foi deferido pelo Secretário
Municipal de Administração (18) nos seguintes termos:

“PELO PRESENTE NO QUE FUNDAMENTA O DESPACHO DA
PROCURADORIA  GERAL  DO  MUNICÍPIO,  ACOLHO  O
ENTENDIMENTO  DA  PROCURADORIA,  HAJA  VISTO,  SER
ESTA  A  RECOMENDAÇÃO  DO  QUE  PRECEITUA  NOSSA
LEGISLAÇÃO”, fls. 17.

Em seguida, determinou-se a notificação da interessada:

“NOTIFIQUE-SE  A  SERVIDOR  (A)  FRANCISCA  SILVA  DE
MENESES,  MAT.  670,  A TOMAR  CIÊNCIA DA DECISÃO  DO
PROTOCOLO Nº 2458/2010”, fls. 18

Pelo exposto, revela-se que a municipalidade deferiu o requerimento
então solicitado, restando, pelo momento, avaliar a pertinência quanto ao pedido
referente  a  maio  a  dezembro/2010,  até  mesmo  em  respeito  a  presunção  de
legalidade  dos  atos  administrativos  e  não  revelar,  in  casu,  nenhuma  evidente
ilegalidade.

Na  sentença  foi  determinado  que  a  municipalidade  efetuasse  o
pagamento das diferenças salariais percebidas a menor,  a contar do requerimento
administrativo até a sua implantação. 

Com efeito, da leitura do § 3.º do artigo 27 da Lei Local, percebo que “a
progressão vertical será efetivada mediante requerimento à Secretaria Municipal de
Administração,  ao  qual  deve  ser  anexada  a  documentação  comprobatória  da
titulação  obtida”.  A  norma  estabelece  como  marco  o  ato  do  requerimento
administrativo e não prevendo ou estatuindo outra condição, exceto que o servidor
tenha preenchido dos demais requisitos necessários à progressão.
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Diante dessa circunstância, por considerar que o pedido administrativo
foi protocolado em maio de 2010 e a decisão de notificação foi datada de dezembro
de  2010,  encontra-se  adequada  a  cobrança1,  porquanto  equivale  aos termos
formulados na exordial (maio a dezembro/2010).

Por outro lado, reparo deve ser procedido na sentença, tendo em vista
que o pedido exordial foi é referente a período certo - maio a dezembro/2010 - e não
até a sua implantação pela edilidade, consoante decidido.

Assim, restando demonstrado que houve julgamento além do pedido,
caracterizado está o julgamento ultra petita, impondo-se, pois, que seja da sentença
vergastada  extirpado  o  excesso,  exatamente  em  observância  ao  princípio  da
congruência, apenas para delimitar a condenação nos estritos limites postulados na
exordial.

Na mesma linha, proclama o precedente do STJ:

[...].  3.  Para  que  se  verifique  ofensa  ao  princípio  da
congruência,  encartado  nos  arts.  128  e  460,  do  CPC,  é
necessário  que  a  decisão  ultrapasse  o  limite  dos  pedidos
deduzidos  no  processo,  extrapolando-se  os  pleitos  da
exordial. (...).  6.  Estando  caracterizado  o  provimento  ultra
petita, basta decotar a parte na qual o aresto impugnado se
excedeu, atribuindo-se à banca examinadora a função de aplicar
as  regras  de  desempate,  consoante  o  citado  subitem 9.4.1  do
edital  do certame. 7.  Recurso Especial  provido em parte.  (STJ;
REsp 1.213.565; Proc. 2010/0168911-3; MT; Segunda Turma; Rel.
Min. José de Castro Meira; Julg. 17/03/2011; DJE 25/03/2011)  

Nesse  prisma,  não  há  dúvidas  de  que  o  magistrado  extrapolou  os
limites da lide, malferindo o princípio da adstrição do juiz à inicial.

Todavia, ressalto que mesmo considerando o excesso, a situação não
é causa de decretar a nulidade do decisum, mas, tão somente, ajustar nos moldes
propostos na demanda, o que não altera o fundamento jurídico então declinado.

Nesse  contexto,  visualizo  que  o  pagamento  retroativo  deve  ficar
adstrito a maio a dezembro de 2010 e não até a sua implantação, por considerar que
o pedido da autora tem respaldo na Lei Municipal e é devida a progressão. 

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art. 557 do

1APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. PROFISSIONAIS
DA  EDUCAÇÃO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  N.º  16/2000.  REQUISITOS
PREENCHIDOS  PELO  AUTOR.  PAGAMENTO  DEVIDO  DESDE  A  DATA DE  APRESENTAÇÃO  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESPROVIMENTO.  1.  São requisitos  para  a  progressão funcional  dos  profissionais  da  educação do
Município de Sousa o decurso do período de estágio probatório, com a consequente aquisição da estabilidade, a obtenção da
titulação acadêmica exigida para a classe pretendida, a avaliação da qualidade do trabalho e a apresentação de requerimento
à Secretaria de Administração do Município. Inteligência dos arts. 24 e 27, da Lei Complementar Municipal n.º 16/2000. 2.
Preenchidos os requisitos, os acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão funcional são devidos desde a data em
que foi apresentado o requerimento administrativo. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00033942420138150371,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 19-10-2015) 
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CPC/19732 e  dou provimento  parcial  a  remessa oficial  para  reformar,  em parte, a
sentença, reconhecendo como devido o pagamento da verba de maio a dezembro
de 2010. Ao mais, sentença mantida pelos por seus próprios fundamentos.

P. I. 

João Pessoa, 23 de maio de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/4

2
Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência
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