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ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0001797-13.2012.815.0611.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Mari.
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EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.  SERVIDOR PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE MARI. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO COM BASE 
NO TEMPO DE SERVIÇO E NO GRAU DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL 
N.°  450/97. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME 
OFICIAL.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  PEDIDO  EXPRESSO  DE 
REENQUADRAMENTO  NO  NÍVEL  II  DA  CLASSE  “C”  DA  CARREIRA. 
FIXAÇÃO, PELO JUÍZO, DO NÍVEL III DA CLASSE “C”. ADEQUAÇÃO AOS 
LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO.  PROVIMENTO PARCIAL.  RECURSO 
DO AUTOR.  DEFESA DA LEGALIDADE DO PRETENDIDO AUMENTO DE 
20% DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DO 
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  PERCENTUAIS  LEGAIS  RESPEITADOS 
AUTOMATICAMENTE  COM  A  ORDEM  DE  REENQUADRAMENTO. 
DESPROVIMENTO.

1. Pedindo o autor, expressamente, seu reenquadramento em um determinado nível 
de carreira pública, não pode o Juízo fixar como parâmetro o nível subsequente, 
ainda que, ao tempo da prolação da sentença, haja decorrido tempo suficiente para 
tanto, sob pena de caracterização de julgamento ultra petita.

2. O reenquadramento no Nível II da Classe “C” do cargo de Vigia do Município de 
Mari  já  abarca,  automaticamente,  os  percentuais  de  aumento  de  vencimento 
preceituados pelos arts. 20 e 21 da Lei Municipal n.° 450/97.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível e Remessa Necessária n.º  0001797-13.2012.815.0611, em que figuram como 
Apelante Josenilson Avelino de Paiva e como Apelado o Município de Mari.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em dar  provimento  parcial  à  Remessa 
Necessária e negar provimento ao Recurso.

VOTO.



Josenilson Avelino de Paiva interpôs  Apelação  contra a Sentença prolatada 
pelo  Juízo  da Vara  Única  da Comarca  de  Mari,  f.  49/53,  nos  autos  da Ação de 
Obrigação de Fazer c/c Cobrança intentada em face do  Município de Mari,  que 
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Réu ao reenquadramento do 
Autor para a Classe “C”, Nível III,  do cargo público de Vigia,  com base na Lei 
Municipal  n.°  450/97,  submetendo  a  Sentença  ao  duplo  grau  de  jurisdição 
obrigatório.

Em suas razões recursais, f. 56/66, alegou que o reenquadramento da Classe 
“A”  para  a  Classe  “C”  equivale  a  uma  ascensão  funcional,  nos  termos  da  Lei 
referida,  gerando,  consequentemente,  um aumento  remuneratório,  não  concedido 
pelo Juízo, de 20% em relação ao que auferia à época do ajuizamento da Ação.

Alegou,  ainda,  que a  mudança do Nível  I  para o III  resulta  num aumento 
cumulativo  de  mais  10%,  tomando-se  como  base  de  cálculo  a  remuneração 
percebida à época do ajuizamento, pugnando pela reforma da Sentença para que seu 
pedido seja julgado totalmente procedente.

Nas Contrarrazões, f. 71/73, o Apelado sustentou que o Autor não produziu 
provas do seu alegado direito, requerendo, ao final, o desprovimento recursal.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  do  feito,  por  não  se  configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária1 e 
da Apelação, analisando-as conjuntamente em virtude de sua indissociabilidade.

O Plano de Cargos do Município de Mari, instituído pela Lei Municipal n.° 
450/97, f. 20/32, preceituou três Classes (“A”, “B”, e “C”) para o cargo ocupado 
pelo Autor, cada uma composta por sete níveis.

A Lei ostenta característica peculiar, porquanto não há um aumento linear do 
último nível de uma classe para o primeiro da subsequente, de sorte que o servidor 
não precisa alcançar os sete níveis de uma classe para adentrar no primeiro nível da 
seguinte, f. 32.

1 PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  PARA ANULAR 
REJEIÇÃO  DE  CONTAS  APRESENTADAS  POR  PREFEITO  À  CÂMARA  MUNICIPAL. 
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 475,  §  2º,  DO CPC (REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.352/01).  
DISPENSA  DO  REEXAME  NECESSÁRIO.  VALOR  ECONÔMICO  A  SER  AFERIDO  NA 
SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO NO CASO DOS AUTOS. IMPRESCINDÍVEL O 
RECEBIMENTO DA REMESSA EX OFFICIO. […] 3. Não há que se aplicar o § 2º do artigo 475 do  
CPC quando tratar-se  de  sentenças  ilíquidas  ou  que  decidam pretensão  que  não  contenha natureza  
econômica  certa,  tampouco  àquelas  demandas  declaratórias,  constitutivas  ou  desconstitutivas  cujo 
provimento, ou não,  deixe de albergar  parâmetro objetivo a fim de se definir  um valor  certo a  ser  
estipulado para a condenação. Interpretação do § 2º do artigo 475 do CPC firmada pela Corte Especial  
deste Tribunal Superior no julgamento do EREsp 600.596/RS, da relatoria do Ministro Teori Albino 
Zavascki,  DJe  de  23.11.2009.  4.  Recurso  especial  provido  (STJ,  REsp  1172903/PR,  Rel.  Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010).



O ocupante de um cargo, de acordo com o diploma legal,  pode iniciar no 
serviço público já na Classe “B” ou “C”, sendo determinante para o enquadramento 
inicial e os subsequentes seu grau de escolaridade.

Dispôs o Anexo II da citada norma, f. 29, que o diploma de conclusão do “1° 
grau completo” é requisito suficiente para seu enquadramento na Classe “C”, sendo 
esta a hipótese dos autos, f. 41.

O tempo de serviço, no caso concreto, mostra-se determinante tão somente do 
nível a ser ocupado dentro da Classe C. 

Eis o teor da Lei em comento, in verbis:

Art. 21. Na Progressão Funcional, serão observados os seguintes critérios:

a) Nível 1, até 05 (cinco) anos de serviço;
b) Nível 2, mais de 05 (cinco) até 10 (dez) anos de serviço;
c) Nível 3, mais de 10 (dez) até 15 (quinze) anos de serviço;
[…]

O  Autor/Apelante  foi  nomeado  em  fevereiro  de  2003  e,  ao  tempo  da 
distribuição da Ação, em junho de 2012, contava com aproximadamente nove anos e 
quatro meses de serviço, ou seja, mais de cinco e menos de dez, o que impõe o 
enquadramento no Nível 2 da Classe “C”.

Muito embora o Autor tenha feito pedido expresso de enquadramento no Nível 
2 da Classe “C”, f. 06, o Juízo foi além, computando o tempo de serviço até o dia em 
que a Sentença foi prolatada, quando já contava com mais de dez anos de exercício, 
razão pela qual concluiu por sua fixação no Nível III.

Esta conclusão importou em julgamento ultra petita, porquanto extrapolou os 
limites objetivos do pedido, devendo a Sentença, em sede de Reexame Oficial, ser 
reformada para que o reenquadramento seja imposto no Nível II da Classe “C”.

Para uma melhor análise da tese recursal, colaciono os seguintes dispositivos 
da Lei Municipal, f. 26:

Art. 19. Para efeito desta Lei, considera-se:

I  –  Ascensão  Funcional,  a  movimentação  do  funcionário  para  uma  classe 
imediatamente superior, mediante o grau de escolaridade, avaliação de desempenho e 
a cada decênio de serviço observados nos critérios desta Lei (sic). 

II – Progressão Funcional, a elevação do funcionário ao nível imediatamente superior 
ao ocupado dentro da mesma categoria funcional, com vantagens apenas salariais.

Art.  20.  Na  Ascensão  Funcional,  o  funcionário  fará  jus  a  um acréscimo  no  seu 
vencimento, correspondente a 10% (dez por cento) de uma classe para outra.

Art. 21. Omissis.



[…]
Parágrafo único. Quando da Progressão Funcional, o funcionário terá um acréscimo 
no seu vencimento de 5% (cinco por cento) de um nível para o outro imediatamente 
superior.

A tabela de vencimentos constante no Anexo V, f.  31/32, expõe os valores 
nominais  de  cada  classe  e  nível,  respeitando,  com  exatidão,  os  percentuais 
supracolacionados, isto é, o vencimento de um nível subsequente dentro da mesma 
classe é sempre 5% maior que o anterior e o vencimento de um nível numa classe é 
sempre  10%  maior  que  o  vencimento  referente  ao  nível  equivalente  na  classe 
anterior (vale repetir que a sistemática legal não concebeu as classes mais elevadas 
como continuação linear das anteriores).

No momento em que o servidor é reenquadrado no Nível II da Classe “C”, 
indicando-se o valor  nominal  da nova remuneração com base naquela tabela,  os 
aumentos percentuais fixados legalmente já são automaticamente implementados, o 
que fulmina a tese defendida na Apelação.

Considerando a escolaridade devidamente comprovada, f. 41, e o tempo de 
serviço  de  mais  de cinco e  menos de dez  anos,  reputam-se corretos  os  cálculos 
constantes  na  Sentença,  havendo  necessidade,  tão  somente,  de  se  limitar  a 
condenação  ao  Nível  II  da  Classe  “C”,  extirpando-se  o  que  excedeu  os  limites 
objetivos do pedido.

Posto isso, conhecidas a Remessa Necessária e a Apelação, dou provimento 
parcial  à  primeira  para  anular  a  fração  da  Sentença  que  representou 
julgamento  ultra  petita,  alterando  o  parâmetro  de  reenquadramento  para  o 
Nível II da Classe “C”, e nego provimento à segunda.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


