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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível –
Ação de cobrança – Preliminar arguida em
contrarrazões  –  Não  conhecimento  do
recurso  de  apelação  –  Alegação  de
ausência de fundamentação fática e jurídica
–  Inocorrência  –  Sentença  efetivamente
impugnada – Rejeição.

- As razões recursais guardam, claramente,
correlação lógica com a sentença contra a
qual  o  recurso  fora  interposto,  tendo  o
recorrente  impugnado  os  alicerces
utilizados pelo juiz da instância de origem
quando da sua decisão, não havendo que
se  falar,  portanto,  em  desrespeito  ao
princípio da dialeticidade.

- “A reprodução na apelação das razões já
deduzidas na contestação não determina a
negativa  de  conhecimento  do  recurso,
especialmente  quando  as  razões  ali
esposadas são suficientes à demonstração
do interesse pela reforma da sentença”1

1 REsp  604548/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/12/2004,  DJ
17/12/2004, p. 536
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ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível –
Ação  de  cobrança  –  Improcedência  dos
pedidos  -  Servidor  público  municipal  –
Progressão  funcional  vertical  –  Ascensão
disciplinada pela Lei Municipal n. 049/2009
-  Inexistência  de  comprovação  de
atendimento aos requisitos legais – Verba
não devida - Acerto na origem - Progressão
horizontal  -  Ausência  de  norma
regulamentadora  do  procedimento  de
avaliação -  Impossibilidade de penalizar  o
servidor  com  a  estagnação  funcional  em
razão de  inércia  da  própria  administração
pública – Comprovação de que faz “jus” ao
benefício  e  à  percepção  das  diferenças
retroativas  –  Reforma  da  sentença  neste
ponto - Provimento parcial. 

-  Da  análise  do  art.  7º,  II,  “a”,  da  Lei
Municipal n. 049/2009, verifica-se que fará
jus  ao  enquadramento  na  Classe  A4  o
professor detentor de mestrado na sua área
de atuação. Não se desincumbindo o autor
do seu ônus de comprovar que preenche os
requisitos previstos em lei, a improcedência
do pedido é medida que se impõe.

-  Nos  termos  da  Lei  Complementar
Municipal  nº  049/2009,  a  progressão
funcional horizontal exige o preenchimento
dos seguintes requisitos: tempo de serviço
e avaliação de desempenho. No que tange
à segunda exigência,  certo é que ela não
pode  constituir  óbice  à  concessão  da
progressão requerida. É que não se admite
que o servidor público seja penalizado com
a estagnação funcional em razão de inércia
da  própria  administração  pública,  quando
preenchidos os demais requisitos exigidos
em lei a sua concessão. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso apelatório, nos termos do voto
do relator e da súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
ADRIANO  HOMERO  VITAL  PEREIRA,  objetivando  reformar  a  sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Esperança que,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c  cobrança, sob o nº 0001195-
13.2014.815.0171,  ajuizada  pela  recorrente  em  face  do  MUNICÍPIO  DE
ESPERANÇA, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Na exordial,  sustentou o promovente que,
em  janeiro  de  1995,  ingressou  no  quadro  de  servidores  da  aludida
Municipalidade, ocupando o cargo de Monitor de Creche. Afirmou que, em
face da Lei Complementar Municipal nº 49/2009, em 31/03/2010, o Município
de Esperança apostilou os monitores de creche, passando, em consequência,
a exercer o cargo de Professor do Magistério A1, nível 1.

Verberou,  ainda,  que  em  2010,  após
requerimento administrativo,  foi  enquadrado na Classe 3 (A3),  mas o nível
não correspondia ao seu tempo de serviço. 

Posteriormente, em 2013, fez novo pedido
administrativo, ante a obtenção do título de Mestre em Sociologia, requerendo
o seu enquadramento na Classe 4 (A4), bem como no nível VII, por possuir
mais de 19 (dezenove) anos de labor. Verbera, contudo, que, até a data do
ajuizamento da presente ação, não obteve resposta do promovido.    

 
Com  base  nisso,  requereu  seu

enquadramento  na  Classe  A4,  bem  como  no  nível  VII,  bem  como  a
condenação  da  municipalidade  promovida  ao  pagamento  dos  valores
retroativos, e, inclusive, os reflexos nas demais verbas.

Contestação às fls. 127/137, pugnando pela
improcedência do pedido em foco. 

Sentença  às  fls.  204/205, julgando
improcedente a pretensão deduzida na inicial,  sob o fundamento de que o
autor não comprovou os requisitos exigidos pela legislação municipal. 
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Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso
apelatório, deduzindo os mesmos argumentos expendidos na exordial.

Contrarrazões às fls.  229/235, suscitando,
em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso apelatório, por ofensa
ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença
recorrida. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 241/243).

É o relatório. 

V O TO.

“Prima facie”,  faz-se  mister  analisar  a
preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso,  por  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, levantada nas contrarrazões recursais. 

Referido  princípio  consiste  no  dever,
imposto ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que
deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. A apresentação do
recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Assim, o recorrente deve, de forma direta,
específica e incontroversa, demonstrar as razões de fato e de direito do seu
inconformismo contra o fundamento que serviu de lastro da decisão à qual
sucumbiu, sob pena de, assim não o fazendo, impedir que o Tribunal reveja
essa questão omissa nas razões recursais – efeito devolutivo em extensão2 –
de  modo  a  deixá-la  imune  a  qualquer  revisão,  o  que  acarreta  o  não
cumprimento  da  exigência  do  requisito  da  regularidade  formal,  impondo,
assim, um julgamento negativo do juízo de admissibilidade recursal.

No caso em comento, contudo, verifica-se,
claramente,  que  as  razões  recursais  guardam  correlação  lógica  com  a
sentença  contra  a  qual  o  recurso  fora  interposto,  tendo  o  recorrente
impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da
sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio
da dialeticidade. 

Além disso,  conforme o  Superior  Tribunal
de Justiça já decidiu, “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na

2 O art. 515, “caput”, do CPC reza que a Segunda Instância conhecerá apenas da matéria impugnada na apelação,
obviamente, ressalvadas as matérias examináveis de ofício.
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contestação  não  determina  a  negativa  de  conhecimento  do  recurso,
especialmente  quando  as  razões  ali  esposadas  são  suficientes  à
demonstração do interesse pela reforma da sentença”3. 

Destarte, rejeita-se a presente preliminar.

MÉRITO

Como  é  cediço,  a  Constituição  Federal
impôs ao administrador  público rigorosa observância  a  diversos princípios,
dentre os quais, sobreleva o da legalidade4, que, aliás, na seara estatal possui
especial significado, mais restritivo do que o ambiente privado, conforme bem
elucida ALEXANDRE DE MORAES5:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  aplica-se  normalmente  na  administração
pública, porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador  público  somente  poderá  fazer  o  que
estiver  expressamente autorizado em lei e  nas demais
espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua
vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do
direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves  Ferreira Filho ressalta  que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.

No  mesmo  sentido,  ensina  JOSÉ  DOS
SANTOS CARVALHO FILHO6: 

“na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais
básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei
(administração  e  jurisdição).  Esta  última  pressupõe  o
exercício da primeira, de modo que só se pode conceber
a  atividade  administrativa  diante  dos  parâmetros  já
instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que

3 REsp  604548/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/12/2004,  DJ
17/12/2004, p. 536
4 “Art. 37., “caput”,  CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”.
5 In “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, 1ª. edição, Editora Atlas, São Paulo, 2002,
pág. 781.
6  “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
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administrar  é  função  subjacente  à  de  legislar.  O
princípio da legalidade denota exatamente essa relação:
só é  legitima a  atividade  do  administrador  público  se
estiver condizente com o disposto na lei”.   

Assim,  deixa  transparecer  esse  princípio
que,  ao  contrário  do  particular  que  pode  realizar  tudo  aquilo  que  não  é
proibido pelo ordenamento jurídico, deve o administrador cumprir e realizar
tudo aquilo que a lei determina que seja feito.

Em  respeito  ao  princípio  da  legalidade,
nenhuma vantagem pecuniária pode ser percebida por servidor público sem a
correspondente lei que lhe dê amparo. 

Em  razão  disso,  urge  trazer  a  lume  o
arcabouço legislativo regente da espécie para,  depois,  aferir  se o contexto
factual dos presentes autos a ele se subsume. 

Pois  bem.  A  pretensão  de  progressão
funcional do autor ampara-se na Lei Complementar Municipal nº 049/2009,
alterada pela LC nº 53/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Esperança. 

Inicialmente,  faz-se  necessário  ressaltar
que o art. 7, inciso II, da supracitada Lei dispõe que a carreira de “Professor
do Magistério A” será dividida em 5 (cinco) classes (A1, A2, A3, A4 e A5), o
que caracteriza a modalidade de progressão vertical, sendo “A-1 Pedagógico
ou outro equivalente, A2 – Licenciatura Plena em Pedagogia (com habilitação
em Educação Infantil,  Anos Iniciais  do  Ensino Fundamental,  Educação de
Jovens e Adultos e Educação do Campo), A3 – Especialização (na sua área
de atuação), A4 – mestrado (na sua área de atuação) e A5 – doutorado (na
sua área de atuação).     

Ademais,  cada  uma  dessas  classes
desdobra-se  em  10  (dez)  níveis,  conforme  previsão  do  art.  60  da  LC
049/2009, a depender do tempo de serviço do servidor.

Feito  isso,  forçoso  transcrever  os
dispositivos da LC nº 049/2009 que regem a progressão funcional vertical e
horizontal, para, depois, analisar se, conforme sustentado pelo autor/apelante,
foram violados pela edilidade. Veja-se:  

“Art.  64  –  A  progressão  na  carreira  do  Magistério
Público poderá ocorrer mediante:
I – A progressão vertical – Passagem do servidor de uma
classe  para  a  seguinte,  dentro  de  um  mesmo  nível,
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obedecendo  os  critérios  específicos  para  avaliação  de
desempenho e titulação (formação inicial e continuada).
II – A progressão horizontal – Passagem do servidor de
um nível para o imediatamente superior, obedecendo aos
critérios  de  desempenho  e  tempo  de  serviço.  Para
avaliação  do  desempenho  será  elaborado  decreto
administrativo  de  responsabilidade  do  prefeito
municipal,  onde  constarão  os  critérios,  a  forma  e
comissão de avaliação. E ainda será observado para o
desempenho,  o  cumprimento  da  exigência  de
participação de em programas de desenvolvimento para
a cerreira,  assegurados  pelo Município  ou  instituições
credenciadas. 
Parágrafo  único  –  Na  elaboração  dos  critérios  da
avaliação do desempenho será formada uma comissão
composta  pela:  Secretaria  de  educação,  Conselho
Municipal de Educação e representação dos profissionais
do magistério.   

Art.  65  –  A  progressão  horizontal  ocorrerá  após  o
cumprimento do estágio probatório, para servidor que se
encontrar na classe e nível inicial, para o servidor que se
encontrar em classe intermediária de sua carreira, desde
que  cumpra  o  interstício  de  03  (três)  anos  e  esteja
habilitado  por  ordem de  classificação  no  processo  de
avaliação de desempenho e titulação efetuados na Rede
Municipal de Ensino, ao final do ano letivo. 
(…)

Art. 66 – A Progressão Vertical dar-se-á: 
I  –  Por  desempenho  e  titulação  (formação  inicial  e
continuada);

Art.  67  –  A  Progressão  Vertical  por  desempenho  e
titulação (formação inicial e continuada) ocorrerá para
o servidor que adquira a formação superior a classe a
que se encontra, por ordem de classificação no processo
de  avaliação  de  desempenho  e  titulação  na  rede
municipal  de  ensino,  ao  final  de  cada  ano  letivo,
ocorrendo  a  promoção  até  o  mês  de  março  do  ano
subsequente.

Art.  68 – A Progressão por titulação ocorrerá,  após o
cumprimento do estágio probatório, para o servidor que
adquirir graduação ou titulação  na área objeto de seu
trabalho de acordo com o Art. 63. 

Art.  69  –  Os  cursos  de  pós-graduação  lato-sensu  e
stricto-sensu,  para  fins  previstos  nela  Lei,  realizados
pelos servidores do Grupo Operacional  do Magistério,
somente serão considerados para fins de progressão se
tiverem relação direta com a atividade desempenhada
pelo servidor no Sistema Municipal  de Ensino,  forem
ministrados  por  instituições  reconhecidas  pelos  órgãos
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competentes  e,  quando  realizada  no  exterior,  se  forem
revalidados por instituição brasileira, credenciada para
este fim.

Art. 70 – Os atuais ocupantes dos cargos do Magistério
Público Municipal  serão aproveitados  de  acordo com
sua titulação, habilitação e tempo de serviço.”  

Pois  bem.  De  início,  passo  a  analisar  o
pedido de progressão vertical do autor, sustentando, de logo, que tal pleito
não merece acolhimento. 

Da análise  dos  preceitos  supratranscritos,
verifica-se que fará jus ao enquadramento na Classe A4 o professor detentor
de Mestrado na área objeto de seu trabalho, ou seja, desde que a titulação
tenha relação direta com a atividade desempenhada pelo servidor. 

“In casu”, contudo, de fato, observa-se dos
autos  que  o  autor  não  se  desincumbiu  do  seu  ônus  de  comprovar  que
preenche os requisitos previstos em lei para fins de progressão vertical. É que
o título de mestre que embasa o pedido de progressão não é na área de
atuação  do  autor,  ou  seja,  não  se  enquadra  em nenhuma das  seguintes
áreas: educação infantil; anos iniciais do ensino fundamental; anos iniciais da
educação de jovens e adultos; e na educação do campo. 

Da análise do caderno processual, o que se
observa é que o título de mestre do autor é em sociologia, não se coadunando
na exigência do artigo 7º, II, alínea “a”, da LC 049/2009, motivo pelo qual não
merece reforma a sentença neste ponto. 

Por  sua  vez,  o  autor  comprovou  que
preenche  os  requisitos  enumerados  na  dita  lei  para  fins  de  progressão
horizontal.

Conforme  visto,  a  progressão  funcional
horizontal exige o preenchimento dos seguintes requisitos: tempo de serviço e
avaliação de desempenho.  

Em análise do caderno processual, verifica
que o apelante, até a data de sua exoneração, em 11/08/2014, possuía mais
de 19 anos de atuação funcional no cargo, haja vista que fora admitido em
16/01/1995.

Em  face  disso,  bem  como  considerando
que o art. 70 da LC 049/2009 preleciona que os profissionais do magistério
deveriam ser aproveitados de acordo com o seu tempo de serviço, certo é que
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em 31/03/2010, data da apostilação no cargo de Professor, deveria o autor ter
sido enquadrado no nível VI, em face do que prevê o art. 60, VI, da dita lei.

Outrossim, quando completou 18 (dezoito)
anos de serviço, deveria ter sido reenquadrado para o nível VII, já que o art.
60, inciso VII, disciplina que o profissional do magistério que possuir tempo de
serviço  superior  a  18  (dezoito)  anos  e  inferior  a  21  (vinte  e  um),  será
enquadrado no nível VII, o que não ocorreu. 

No  que  tange  à  segunda  exigência
(avaliação  de  desempenho),  tenho  que  ela  não  pode  constituir  óbice  à
concessão da progressão requerida.  É  que não se  admite  que o servidor
público seja penalizado com a estagnação funcional em razão de inércia da
própria  administração  pública,  quando  preenchidos  os  demais  requisitos
exigidos em lei à concessão de progressão funcional. Ademais, se assim não
o fosse,  estar-se-ia  dando caráter  discricionário  a  ato  de natureza jurídica
tipicamente vinculada. 

Por  fim,  cabe registrar  que  não é  lícito  à
Administração Pública protelar indefinidamente a apreciação dos processos a
ela  submetidos,  pois  é  direito  do  administrado  ter  seus  requerimentos
apreciados em tempo razoável. Não cabe, assim, ao Poder Público furtar-se
da  obrigação  de  dar  uma  resposta  em  prazo  razoável  ao  pedido  a  ele
submetido, ainda que, em “ultima ratio”, venha a indeferi-lo, sob pena de vir a
frustrar o princípio da razoabilidade na duração do processo, previsto no art.
5º, inciso LXXVIII, da CF, conforme aconteceu na hipótese em comento. 

Destarte,  o  acervo  probatório  espelha  de
forma inequívoca que o apelante faz  “jus” perceber as diferenças retroativas
referentes ao nível em que deveria ser enquadrado no período de 31/03/2010
a  11/08/2014,  data  de  sua  exoneração,  valores  estes  que  deverão  ser
apurados em liquidação de sentença.  

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões,  dá-se provimento parcial
à apelação cível,  para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida
na inicial, e determinar ao promovido que efetue o pagamento das diferenças
retroativas da progressão funcional horizontal, do período correspondente a
31/03/2010 a 11/08/2014, as quais deverão ser apuradas em liquidação de
sentença. 

Como a condenação imposta ao promovido
não é de natureza tributária,  os juros moratórios devem ser calculados  de
acordo com os novos critérios fixados pelo art. 5º da Lei n.º11.960/09, ou seja,
com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
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caderneta de poupança, contados a partir da citação . Por sua vez, a correção
monetária, face à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
nº 11.960/2009, deverá ser calculada com base no IPCA-E, a partir da data
em que o pagamento deveria ter sido realizado.

Na hipótese, tendo em vista a nova solução
dada  à  demanda,  e  em  face  da  ocorrência  de  sucumbência  recíproca,
conforme o art. 86 do NCPC (art. 21 do CPC/73), deve o autor arcar com 50%
(cinquenta por  cento)  das custas processuais,  ressalvado-se,  entretanto,  o
disposto no art. 98, § 3º, NCPC (art. 12 da Lei 1.060/50). Isenta a Fazenda
Municipal do pagamento das custas processuais (art. 29 da Lei Estadual nº
5.672/1992). 

De igual modo, honorários advocatícios na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mas, em
face do que prevê o inciso II do § 4º do art. 85 do NCPC, fica a definição do
seu percentual reservada ao momento da liquidação desta decisão.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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