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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SEGUNDA C?MARA C?VEL

 

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0807153-92.2018.8.20.0000            
Polo ativo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NATAL
Advogado(s):
Polo passivo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL
Advogado(s): CARLOS HEITOR DE MACEDO CAVALCANTI

 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO
AGRAVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA
AGRAVANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E
PENSIONISTAS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ANALISAR O TEMPO DE SERVIÇO INDIVIDUAL DE CADA SERVIDOR. PROGRESSÃO NA
CARREIRA. POSSIBILIDADE DE TER SIDO AVERBADO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
OU AO RPPS DE OUTROS ENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em Turma
e à unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso e de ilegitimidade passiva e prover
parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

 

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Natal -
NatalPrev, objetivando reformar decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Natal/RN que, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deferiu o pleito formulado
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal – SINSENAT, de cumprimento do título judicial
(sentença e acórdãos) que reconheceu a exigibilidade da obrigação de fazer ao Município do Natal,
constituída das medidas  reivindicadas nas alíneas “a” a “e” da parte final da petição executória, ordenando
que o ente executado cumpra esta decisão com a devida implantação das respectivas vantagens pecuniárias
na folha remuneratória do mês de outubro de 2018, abrangendo todos os servidores ativos, inativos e
pensionistas aptos ao benefício ora executado, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$
10.000,00 em prol dos exequentes, além de possível apuração de responsabilidade civil, administrativa
(improbidade) e penal, na hipótese de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). 

Nas razões, alegou que: "o título transitado em julgado determina duas obrigações de fazer em
relação aos servidores listados às fls. 578/763: a) que a matriz remuneratória respeite a diferença de
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vencimento de um nível para o outro imediatamente superior no percentual de 5%; e b) que seja realizada a
progressão horizontal de julho1996, julho-2000 e julho-2004”; “No entanto, a Exequente incluiu na execução
diversos pedidos que não constam no título exequendo, conforme itens “A a “E” de sua petição”; “O
NATALPREV, autarquia previdenciária municipal, foi intimado na presente execução, para fins de cumprir
obrigação de fazer supostamente contida em sentença judicial. Ocorre que o NATALPREV não foi parte da
ação de conhecimento, tampouco figurou no título executivo judicial, sendo, portanto, parte ilegítima para a
execução do título judicial”; “No que se refere ao NATALPREV, esta autarquia fora intimada para cumprir a
obrigação de fazer relativa ao item B. No item B de sua petição executória, o SINSENAT requereu: “b)
Requer ainda que seja determinado por este juízo no caso dos APOSENTADOS/PENSIONISTAS do
Município de Natal, vinculados ao Plano de Cargos Geral, a Lei 4.108/92, que se aposentaram por tempo de
serviço, QUE SEJAM ENQUADRADOS NO NÍVEL VII, determinando o pagamento do vencimento
conforme tabela salarial do respectivo nível”; “Ou seja, requereu que aposentados e pensionistas sejam
enquadrados no nível VII, o nível máximo da carreira. Por simples comparação entre tal pedido e o
dispositivo sentencial se depreende que não há tal condenação na sentença. No título judicial não há
condenação alguma relativa a aposentados/pensionistas”; “Cada aposentado tem um tempo de serviço
municipal diferente, não se podendo supor que todos os aposentados passaram mais de 24 anos no Município
de Natal. Em milhares de casos o aposentado averbou tempo de contribuição ao RGPS ou ao RPPS de outros
entes, de forma que se aposentou fazendo jus ao nível II, por exemplo. Na decisão agravada o juízo a quo
determinou que todos eles recebam vencimento correspondente ao último nível da carreira (VII), sem
qualquer justificativa, e sem qualquer condenação nesse sentido no título exequendo”.

Por fim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Natalprev, afastando qualquer obrigação a ele relativa, uma vez
que não foi parte na ação de conhecimento, tampouco consta no título transitado em julgado.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e, no
mérito, requereu o desprovimento.

A Procuradoria de Justiça não apresentou manifestação.

Preliminar: intempestividade do recurso

A parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, por entender que o
despacho do juiz que determinou a implantação da matriz salarial e a progressão de níveis foi proferido em
04/06/2018, com intimação do ente público em 16/08/2018, enquanto que o agravo protocolizado em
08/10/2018.

A decisão agravada é a de ID 30781228 (fl. 96), uma vez que a de ID 27265651 (fl. 163), a que
se refere o agravado, é apenas um despacho sem conteúdo decisório. Somente na decisão de ID 30781228
(pág. 96) é que houve fundamentação e fixou multa para o caso de descumprimento da determinação de
implantação as receptivas vantagens pecuniárias na folha remuneratória do mês de outubro de 2018.

Sendo assim, considerando que o ente público foi intimado 23/08/2018 e o agravo de instrumento
protocolado em 08/10/2018, não há que se falar em intempestividade.

Preliminar: ilegitimidade passiva
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal ajuizou ação coletiva de procedimento
ordinário em face do Município de Natal, cuja sentença o condenou a: a) aplicar a MATRIZ
REMUNERATÓRIA prevista no ANEXO II da Lei nº 4.108/92, respeitada a diferença de vencimento de um
nível para o outro imediatamente superior no percentual de 5% (art. 4º da Lei), com a conseqüente revisão da
estrutura remuneratória de todos os servidores beneficiados e o pagamento das diferenças salariais
constatadas; b) fazer a progressão horizontal de nível dos funcionários, em cada quadriênio seguinte a contar
de julho de 1992, correspondente aos interstícios já vencidos (julho/1996, julho/2000 e julho/2004),
assegurado a cada grupo de atividade sua própria Matriz de Progressão Funcional e vencimento
correspondente, cuja diferença de um nível para o outro imediatamente superior será de 5%.

Com o trânsito em julgado, o Sindicato promoveu a execução coletiva da sentença, tendo
requerido, no item “b”: “que seja determinado por este juízo no caso dos APOSENTADOS/PENSIONISTAS
do Município de Natal, vinculados ao Plano de Cargos Geral, a Lei 4.108/92, que se aposentaram por tempo
de serviço, QUE SEJAM ENQUADRADOS NO NÍVEL VII, determinando o pagamento do vencimento
conforme tabela salarial do respectivo nível”.

Por entender que a NATALPREV não foi parte no processo de conhecimento, tampouco figurou
no título executivo judicial, haja vista a ação ter sido proposta em face tão somente do Município de Natal,
arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva.

Todavia, por ocasião da propositura da ação ordinária no ano de 2003 não existia o Instituto de
Previdência Social dos Servidores do Município de Natal - NATALPREV. Este somente foi criado pela Lei
Complementar Municipal nº 110, de 24 de junho de 2009 e, apesar de ter autonomia administrativa e
financeira, é autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, nos termos da Lei
Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014.

Considerando que durante a tramitação do processo muitos dos servidores substituídos foram
aposentados ou são pensionistas, estando atualmente vinculados ao órgão previdenciário municipal, que
deverá arcar com o ônus financeiro do cumprimento de sentença, de modo legitimar a autarquia
previdenciária municipal.

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Não obstante o agravado ter alegado nas contrarrazões que houve preclusão consumativa, tal
matéria já foi apreciada por ocasião da preliminar de intempestividade, uma vez que a “decisão” de ID
27265651 é apenas um despacho de mero expediente.

O cerne do recurso restringe apenas à decisão do magistrado quanto ao pleito formulado pelo
sindicado: “seja determinado por este juízo no caso dos APOSENTADOS/PENSIONISTAS do Município de
Natal, vinculados ao Plano de Cargos Geral, a Lei 4.108/92, que se aposentaram por tempo de serviço, QUE
SEJAM ENQUADRADOS NO NÍVEL VII, determinando o pagamento do vencimento conforme tabela
salarial do respectivo nível.
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A sentença objeto do pedido de cumprimento de sentença, ao determinar no item “B”, a
obrigação consistente em: “fazer a progressão horizontal de nível dos funcionários, em cada quadriênio
seguinte a contar de julho de 1992, correspondente aos interstícios já vencidos (julho-1996, julho-2000 e
julho-2004), assegurado a cada grupo de atividade sua própria Matriz de Progressão Funcional e vencimento
correspondente, cuja diferença de um nível para o outro imediatamente superior será de 5% (cinco por
cento)”, condenou o ente público a fazer o enquadramento dos servidores públicos, de sorte que o
requerimento formulado pelo sindicato encontra fundamento no título judicial.

Diante da impossibilidade de enquadrar indistintamente todos os servidores que se aposentaram
por tempo de serviço no nível VII, haja vista que a progressão é na carreira, há necessidade de analisar a
situação de cada servidor de maneira individual, diante da possibilidade de ter sido averbado tempo de
contribuição ao RGPS ou ao RPPS de outros entes. Não pode o ente público enquadrar todos os aposentados
e pensionistas, indistintamente, no último nível da carreira, como determinado na decisão agravada.

Ante o exposto, voto por prover parcialmente o recurso para que o enquadramento dos servidores
aposentados e pensionista seja realizado de maneira individual, analisando o tempo de serviço de cada
servidor.

 Natal, 03 de setembro de 2019.

Des. Ibanez Monteiro

Relator

Natal/RN, 17 de September de 2019.

Assinado eletronicamente por: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
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