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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  VERBA
SALARIAL.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  PREVISÃO
CONTIDA NA LEI N.º 293/1999. REENQUADRAMENTO
DA REQUERENTE COM PAGAMENTO RETROATIVO À
DATA  DA  AQUISIÇÃO  DA  VANTAGEM.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
ADIMPLEMENTO  NÃO  EVIDENCIADO.  PROVIMENTO
DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- A progressão vertical, prevista na Lei n.º 293/1999, (que
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos Servidores Públicos do Município de Dona Inês), não
se confunde com o adicional por tempo de serviço. Assim,
comprovada a prestação do serviço público à edilidade há
mais de 20 (vinte) anos, faz jus ao benefício pleiteado. 

“Art.7.º – Os ocupantes de cargos efetivos do Quadro de
Pessoal do Município criado pela Lei Municipal n.º 210/94
terão uma progressão vertical  de  5 (cinco)  referências,
em  ordem  crescente:  A,  B,  C,  D  e  E  aplicando-se  o
acréscimo  de  10%  (dez  por  cento),  sobre  o  valor
imediatamente  anterior,  conforme  o  estabelecido  no
Anexo II desta Lei.
Parágrafo Único –  A mudança de uma referência para
outra obedecerá o seguinte critério:
I- A referência “A” será ocupada com o provimento inicial
do cargo.
II – Para a referência “B” os que preenchem as exigências
do  inciso  I  e  já  tenham completado  5  (cinco)  anos  de
efetivo serviço público municipal.



Apelação Cível n.º 0000302-90.2014.815.0601

III  –  Para  a referência  “C”  os  que tenham preenchido as
exigências  do  inciso  II  e  já  tenham completado  10  (dez)
anos de efetivo serviço público municipal.
IV – Para a referência “D” os que tenham preenchidos as
exigências do inciso III  e já tenham completado 20 (vinte)
anos de serviço público municipal.
V  –  Para  a  referência  “E”  os  que  tenham preenchido  as
exigências do inciso IV e já tenham completado 30(trinta)
anos de efetivo serviço público municipal.” (Art. 7º da Lei n.º
293/1999)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível,  interposta  por  Maria  das  Dores  Girão  de

Araújo, atacando a sentença (fls. 33/37) prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de

Belém,  que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer  c/c  cobrança ajuizada

contra o Município de Dona Inês.

Irresignada,  a  parte  autora  interpôs  recurso  apelatório  (fls.  38/41),

defendendo que os institutos da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço

são  distintos,  não  havendo  que  se  falar  na  vedação  prevista  no  art.  37,  XIV,  da

Constituição Federal.

Dessa  forma,  requer  a  reforma  do  decisório,  para  que  seja  julgado

procedente  o  pleito  inicial,  compelindo  o  Município  a  conceder  a  progressão  vertical,

situando-a na referência “D” do cargo, com acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o

vencimento do cargo, acrescidos de juros, correção e honorários advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 45.

Desembargador José Ricardo Porto
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A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo  provimento  do  apelo  (fls.

54/58).

É o breve relatório.

VOTO

 

O apelo merece ser provido.

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  sentença  recorrida  julgou

improcedente o pedido sob a justificativa de que a progressão vertical,  prevista na lei

municipal  293/1999,  conferida ao servidor  com base no decurso do tempo de efetivo

exercício, possuía o mesmo fundamento do adicional por tempo de serviço, previsto na lei

municipal n.º 421/2004, a qual teria revogado tacitamente a progressão prevista no artigo

7.º da lei n.º 293/1999. Além disso, afirma que a permanência do art. 7.º da lei 293/1999

agrediria a norma constitucional insculpida no art. 37, XIV, da Constituição da Federal.

Pois bem, essa decisão encontra-se em descompasso com o entendimento

da nossa egrégia Corte, uma vez que o adicional por tempo se serviço é um benefício

autônomo,  decorrente  de legislação específica,  não se  confundindo com o acréscimo

proveniente de progressão funcional. 

Foi o que assinalou a Procuradoria de Justiça em seu elucidativo parecer,

cujos fundamentos passo a adotar, in verbis:

“(...) Como se sabe, o acréscimo do vencimento básico decorrente
de  progressão  funcional,  obtida  a  partir  da  observância  de
requisitos legais próprios, não se confunde com o adicional por
tempo de serviço,  verba estranha ao vencimento e que,  a  ele
somado,  com  as  demais  rubricas  permanentes,  compõe  a
remuneração do servidor público.
Enquanto a progressão eleva o vencimento, que, portanto, não é,
nesta ocasião, acrescido de outra verba, mas apenas avolumado
de  per  si,  o  adicional  por  tempo  de  serviço  utiliza  o  próprio
vencimento  como  base  de  cálculo,  sobre  o  qual  incide  o
percentual estatuído por regra legal específica.

Desembargador José Ricardo Porto
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A progressão funcional exige a observância de requisitos próprios,
ao passo que os quinquênios são devidos ex facto temporis, isto
é,  pela  mera  comprovação  do  tempo  de  exercício,  fixado
legalmente.  A  periodicidade  relativa  a  cada  instituto,  inclusive,
pode ou não coincidir,  justamente  em decorrência  da distinção
dos  respectivos  fatos  geradores,  daí  a  utilização  difundida,
conforme a hipótese, dos termos quinquênio, anuênio, decênio etc
como sinônimos de adicional por tempo de serviço.
(…)
In casu, verifica-se que o art. 72 da Lei n.º 421/2004, que trata do
regime  jurídico  dos  servidores  públicos  do  Município  de  Dona
Inês, prevê como direito do servidor público o adicional por tempo
de serviço, nos seguintes termos: 
Art. 72.° - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de
1%(um por  cento) por  ano de serviço público  efetivo,  incidindo
sobre  o  vencimento.  Parágrafo  único  –  O servidor  fará  jus  ao
adicional a partir do mês que completar anuênio.
A  Lei  edilícia  n.º  293/1999  (fl.  20/23),  por  sua  vez,  dispõe,
especificametne,  sobre  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração  dos  Servidores  Públicos  daquele  Município,
disciplinando  a  progressão  funcional,  instituto  que,  como  visto,
não se confunde com o adicional por tempo de serviço. In verbis:
Art. 7.º – Os ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal
do  Município  criado  pela  Lei  Municipal  n.º  210/94  terão  uma
progressão vertical de 5 (cinco) referências, em ordem crescente:
A, B, C, D e E aplicando-se o acréscimo de 10% (dez por cento),
sobre o valor imediatamente anterior, conforme o estabelecido no
Anexo II desta Lei.
Parágrafo  único  –  A  mudança  de  uma  referência  para  outra
obedecerá ao seguinte critério:
I-  A  referência  “A”  será  ocupada  com  o  provimento  inicial  do
cargo.
II-  Para  a  referência  “B”  os  que  preencham  as  exigências  do
inciso I e já tenham completado 5 anos de efetivo serviço público
municipal.
III  –  Para  a  referência  “C”  os  que  tenham  preenchido  as
exigências do inciso II e já tenham completado 10 anos de efetivo
serviço público municipal.
IV  –  Para  a  referência  “D”  os  que  tenham  preenchido  as
exigências do inciso III e já tenham completado 20 anos de efetivo
serviço público municipal.
V- Para a referência “E” os que tenham preenchido as exigências
do inciso IV e já tenham completado 30 anos de efetivo serviço
público municipal.
De se observar que o dispositivo supramencionado dispõe sobre
a progressão vertical em cinco referências (“a”, “b”, “c”, 'd”, e “e”),
conferindo ao servidor a mudança de uma referência para outra,
desde que atendidos os requisitos estabelecidos no seu parágrafo
único.  Cuida-se,  portanto,  de  uma  norma  de  eficácia  plena  e
aplicabilidade  imediata,  tendo  a  autora  direito  a  progressaõ
funcional.

Desembargador José Ricardo Porto
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Ora, o adicional por tempo de serviço introduzido pela norma que
trata do regime jurídico dos servidores públicos do Município de
dona Inês (art. 72), não pode ser confundido com a progressão
funcioal conferida aos servidores pela Lei 293/1999 (PCCR), que
continua a irradiar  seus efeitos e tem natureza jurídica diversa.
Isto porque, como se viu alhures, o adicional por tempo de serviço
e a progressão decorrem de fatos jurídicos distintos e possuem
previsão legal individualizada.
Aliás  ,  a  coincidência  entre  um  dos  requisitos  fundantes  dos
institutos  em  comento,  na  hipótese  dos  autos  o  pressuposto
temporal, não redunda necessariamente na identificação entre os
dois  benefícios,  conquanto  possuam  natureza  jurídica  e  fatos
geradores distintos.
Neste diapasão, não se pode considerar que o art. 72 da Norma
Municipal 421 revogou tacitamente o art. 7.º da lei 293/1999, uma
vez que os referidos dispositivos legais dizem respeito a institutos
jurídicos totalmente distintos, que não se excluem mutuamente.
Registre-se,  por  oportuno,  que  tampouco  houve  revogação
expressa  da  Lei  293/1999  pela  Lei  421/2004,  porquanto  nas
disposições  transitórias  e  finais  desta  última  norma  ficaram
expressamente  revogadas  algumas  Leis  Municipais,  entre  as
quais não constou aquela primeira lei, senão vejamos:
Art. 189 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas  as  disposições  em  contrário,  em  especial  as  Leis
Municipais  n.° 209, de 31 de maio de 1994; n.º 326,  de 01 de
março de 2001 e a Lei n.º 384, de dezembro de 2002.
Com efeito, a apelante foi nomeada para o cargo de Gari em 05
de dezembro de 1994, consoante se constata através da Portaria
de  Nomeação  constante  às  fls.  10,  estando  à  época  de
interposição da presente ação, em 2014, com 20 anos de serviço
prestado  ao  Município  de  Dona  Inês.  Daí  decorre  o  seu  atual
enquadramento  da  referência  “D”  do  cargo  de  Gari,  com
acréscimo de 30% sobre o seu vencimento.
Sendo assim, considerando, de um lado, a plena validade da Lei
293/1999 que fixou a progressão funcional para os ocupantes de
cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Dona Inês,
e, de outro, que o Município demandado não se desvencilhou do
ônus de provar que implantou o benefício e pagou o acréscimo
remuneratório respectivo, há que se julgar procedente o pleito da
autora para conceder a sua progressão no cargo que ocupa, bem
como o pagamento dos valores retroativos não alcançados pelo
prazo prescricional.(fls. 54-verso/58)

Nosso Egrégio Tribunal já decidiu esse tema. Vejamos:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  COBRANÇA  DE
QUINQUÊNIOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  ALEGAÇÃO  DE
EXISTÊNCIA  DE  PLANO  DE  CARGOS,  CARREIRA  E

Desembargador José Ricardo Porto
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REMUNERAÇÃO  DA  CATEGORIA.  DISTINÇÃO  ENTRE
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  E  PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  INSTITUTOS  DE  NATUREZAS  JURÍDICAS
DIVERSAS. BASES LEGAIS INDIVIDUALIZADAS. ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO DISCIPLINADO NA LEI ORGÂNICA
DO  MUNICÍPIO.  NORMA  DE  APLICABILIDADE  IMEDIATA.
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.  PAGAMENTO  DEVIDO.
ROMPIMENTO DO VÍNCULO DA AUTORA COM A EDILIDADE
À  ÉPOCA  DO  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO
DE  SERVIÇO.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DO  APELO.  1.  O
adicional  por  tempo  de  serviço  é  benefício  autônomo,
decorrente de norma específica, não podendo ser confundido
com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas
por regras próprias.  2.  O adicional  por tempo de serviço está
previso na Lei orgânica do município de guarabira, no art. 51, XVI,
que é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata,  razão
pela  qual,  presentes  os  requisitos  nela  previstos,  impõe-se  o
pagamento.  (TJPB;  Ap-RN  0004629-14.2013.815.0181;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 26/02/2016; Pág. 17)

REEXAME  NECESSÁRIO  CONHECIDO  DE  OFÍCIO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  NULIDADE.  REJEIÇÃO.
ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI
ORGÂNCIA  MUNICIPAL.  ALEGAÇÃO  DO  ENTE  FEDERADO
DE  REVOGAÇÃO  DOS QUINQUÊNIOS PELO  ADVENTO  DA
LEI MUNICIPAL Nº 112/2009. PLANO DE CARGOS, CARREIRA
E  REMUNERAÇÃO.  PREVISÃO  DE  CRITÉRIOS
SEMELHANTES  AOS  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSTITUTOS
DE  NATUREZAS  DIVERSAS.  DIREITO  DO  SERVIDOR
EXPRESSA- MENTE. PREVISTO EM LEI ORGÂNICA QUE NÃO
PODE  SER  REVOGADO  POR  LEI  ORDINÁRIA  MUNICIPAL.
DESPROVIMENTO. Segundo o disposto no artigo 475 do código
de processo civil e no enunciado da Súmula nº 490 do Superior
Tribunal  de  justiça,  a  sentença  ilíquida,  proferida  contra  a
Fazenda Pública, suas autarquias e fundações de direito público,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Não há que se
cogitar em vício da sentença por cerceamento de defesa, quando
o  procedimento  adotado  pelo  juízo  a  quo  observa  o  devido
processo  legal,  não  ensejando  qualquer  mácula  à  garantia  do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que restou utilizado o
procedimento  do  julgamento  antecipado  da  lide,  com  base  na
existência de controvérsia unicamente de direito.  Ainda que se
utilizem de critérios parcialmente semelhantes para efeito de
quantificação remuneratória, não há como se considerar que
um  instituto  da  progressão  funcional  tenha  revogado
tacitamente  o  do  adicional  por  tempo  de  serviço,
especialmente  quando  se  verifica  que  ambos  possuem
finalidades  distintas.  Não  bastasse  a  diversidade  de

Desembargador José Ricardo Porto
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institutos,  mesmo  eventualmente  possuindo  a  mesma
natureza, não há, por meio de Lei ordinária, como se revogar
a  norma  constante  na  Lei  orgânica  municipal,  legislação
responsável  pela  regência  do  ente  federado  e  para  cuja
criação  e  alteração  há  necessidade  de  um  procedimento
legislativo  mais  laborioso. (TJPB;  Ap-RN  0000186-
50.2015.815.0601;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 20/10/2015; Pág. 14)  

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR.
NULIDADE.  REJEIÇÃO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNCIA  MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO  DO  ENTE  FEDERADO  DE  REVOGAÇÃO  DOS
QUINQUÊNIOS  PELO  ADVENTO  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº
112/2009.  PLANO  DE  CARGOS,  CARREIRA  E
REMUNERAÇÃO. PREVISÃO DE CRITÉRIOS SEMELHANTES
AOS  DO  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO  PARA  A
PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  INSTITUTOS  DE  NATUREZAS
DIVERSAS.  DIREITO  DO  SERVIDOR  EXPRESSAMENTE.
PREVISTO  EM  LEI  ORGÂNICA  QUE  NÃO  PODE  SER
REVOGADO  POR  LEI  ORDINÁRIA  MUNICIPAL.
DESPROVIMENTO. Não há que se cogitar em vício da sentença
por cerceamento de defesa, quando o procedimento adotado pelo
juízo  a  quo  observa  o  devido  processo  legal,  não  ensejando
qualquer mácula à garantia do contraditório e da ampla defesa,
uma  vez  que  restou  utilizado  o  procedimento  do  julgamento
antecipado  da  lide,  com  base  na  existência  de  controvérsia
unicamente  de  direito.  Ainda  que  se  utilizem  de  critérios
parcialmente  semelhantes  para  efeito  de  quantificação
remuneratória, não há como se considerar que um instituto
da  progressão  funcional  tenha  revogado  tacitamente  o  do
adicional  por  tempo  de  serviço,  especialmente  quando  se
verifica  que  ambos  possuem  finalidades  distintas.  Não
bastasse  a  diversidade  de  institutos,  mesmo  eventualmente
possuindo a mesma natureza, não há, por meio de Lei ordinária,
como se revogar a norma constante na Lei orgânica municipal,
legislação responsável pela regência do ente federado e para cuja
criação  e  alteração  há  necessidade  de  um  procedimento
legislativo  mais  laborioso.  (TJPB;  Ap-RN  0000167-
44.2015.815.0601;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 14/12/2015; Pág. 7) 

Pois  bem,  na  hipótese,  a  autora  comprovou  fazer  jus à  pretendida

progressão vertical, uma vez que foi nomeada em caráter efetivo para exercer o cargo de

gari,  em  dezembro  de  1994,  conforme  portaria  de  fls.  10,  contando,  até  a  data  da

propositura da ação (27/02/2014), com 20 (vinte) anos de serviço.

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim,  provejo  o  apelo para  julgar  procedente  a  ação  reconhecendo  o

direito da servidora à progressão funcional pleiteada, de acordo com o art. 7.º, inciso IV,

da Lei n.º 293, de 19 de julho de 1999, com os acréscimos a que fizer  jus, bem ainda

condeno a edilidade ao pagamento dos valores retroativos decorrentes da progressão

vertical  da  autora,  respeitada a  prescrição quinquenal,  a  contar  do  momento em que

deveria ter sido implementado o benefício, acrescidas de juros e correção monetária na

forma legal.

Outrossim, imputo à promovida o pagamento dos honorários advocatícios no

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J07/J11
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