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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE 
DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a 
legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, 
quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram 
superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do 
art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a 
ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal – possibilitando 
observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de 
direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na 



instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a 
deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que 
ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de 
cada Poder ou órgão com pessoal – limite específico – se mantém inferior a 95% 
do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações 
que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver 
incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão 
funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua 
concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente 
público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as 
condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. 
Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de 
contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão 
legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor 
público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido 
com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da 
progressão funcional horizontal ou vertical – aqui dito vencimento em sentido 
amplo englobando todas as rubricas remuneratórias – é inerente à 
movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico 
em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos 
grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua 
materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes 
condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a 
remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em 
sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem 
distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente 
no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, 
parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de 
despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos 
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede 
a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou 
da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus 
efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da 
Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual 
não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua 



concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a 
situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, 
transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, 
ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da 
legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de 
que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de 
justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, 
como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as 
providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento 
do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e f
unções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de 
servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a 
suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de 
medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários 
comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o 
descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas 
com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de 
forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, 
válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão 
funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua 
obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, 
devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a 
despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a 
gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista 
não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 
101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do 
rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes 
do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de 
servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito 
de superados os limites orçamentários previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, 
tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, 
decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção 
prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 
101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.



 

 

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, 
em sessão de 24/02/2022, negar provimento ao recurso especial, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, 
Assusete Magalhães, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og 
Fernandes e, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
 

Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) 
Relator
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RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO 

TOCANTINS, com base no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, 

objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Tocantins, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO SEGURANÇA 
PÚBLICA. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DIREITOS 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS. PROGRESSÃO 
FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPETRANTE QUE FOI CONSIDERADO APTO À 
PROGRESSÃO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO POR DELIBERAÇÃO 
DO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL (CSPC). ÓRGÃO 
COMPETENTE PARA A DELIBERAÇÃO QUANTO À PROGRESSÃO DE 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ATO 
ILEGAL PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO CONSUBSTANCIADO NA NEGATIVA DE PROGRESSÃO 
FUNCIONAL DO IMPETRANTE. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À MP Nº 02/2019 
(LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019). NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE ESTRITA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. 
SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da 
Segurança Pública, já que somente o Secretário de Administração do 
Estado do Tocantins é quem efetivamente detém competência para adotar 
as providências imprescindíveis à promoção de servidores públicos 
estaduais.

2. Possui direito líquido e certo ao reenquadramento funcional na 
carreira o policial civil que atende aos requisitos autorizadores para tanto, 
conforme previsão legal, notadamente em razão do reconhecimento de tal 
direito pelo Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Tocantins 
(CSPC), que é o órgão público que detém competência para deliberar sobre 
a progressão na carreira de policiais civis. Precedentes do TJTO.

3. Se o Conselho Superior da Polícia Civil (CSPC), enquanto órgão 
competente para decidir a respeito da evolução funcional na carreira de 
policiais civis, analisou o pedido de progressão do impetrante e decidiu em 
seu favor, com a consequente concessão da progressão funcional na 
carreira, não pode o servidor público ficar refém da discordância interna 
entre órgãos diversos da Administração Pública, mas que compõem a 
estrutura da mesma pessoa jurídica de direito público interno (no caso, o 
Estado do Tocantins). Precedentes do TJTO.



4. A concessão da ordem não viola o disposto na Medida 
Provisória (MP) n. 02/2019, convertida na Lei Estadual nº 3.462/2019, 
tendo em vista que a presente impetração se deu em data anterior à 
vigência de referido ato normativo. Não afronta ao princípio da legalidade 
estrita.

5. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida em 
definitivo.

6. Efeitos funcionais decorrentes da concessão da segurança que 
deverão retroagir à data em que o impetrante alcançou os requisitos 
imprescindíveis para a sua progressão funcional.

7. Efeitos financeiros da concessão da segurança (retroativos e 
mensais) que somente incidirão a partir da impetração (súmulas n. 269 e 
271, ambas do STF) – fls. 142/156.

2. Os embargos de declaração opostos pelo ente federativo foram 

rejeitados (fls. 195/201).

3. Em seu recurso especial (fls. 217/231), a parte recorrente 

aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015; do art. 1º da Lei 12.016/2009; e 

dos arts. 20, 21 e 22 da Lei Complementar 101/2000. Argumenta, para tanto, 

que: (a) houve a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de 

origem não apreciou a tese por ela levantada; (b) não há direito líquido e certo a 

ser garantido na via mandamental, haja vista que não possui o servidor público 

direito absoluto à progressão funcional prevista na lei regulamentadora da 

carreira da Polícia Civil; (c) a concessão da segurança ao servidor público 

implica nítido aumento de despesa com pessoal, visto que determina o 

reenquadramento de policial na carreira, com a implementação de progressões 

e aumento de subsídios, ocasionando despesa permanente com pessoal sem a 

correspondente dotação orçamentária necessária; e (d) os atos administrativos, 

os quais deferem promoções com datas retroativas sem nenhum respaldo 

orçamentário ou financeiro, são absolutamente nulos. Requer, ao final, a 

reforma do julgado para denegação da ordem.

4. Nas contrarrazões apresentadas pelo ora recorrido alega-se: (a) o 

não preenchimento dos pressupostos de admissão do recurso especial; (b) a 

incidência da Súmula 7/STJ; (c) a falta de prequestionamento dos dispositivos 

tidos como violados; (d) não poder a Administração Pública negar a ele, a 

servidor público estadual, a progressão sob o argumento de extrapolação do 

limite prudencial com despesas, uma vez que tal circunstancia não tem o 



condão de desconstituir seu direito líquido e certo, baseado em direito previsto 

em lei estadual de onde se extrai a presunção de reserva de valores; e (d) a 

validade dos atos exarados pelo Conselho Superior da Polícia Civil (fls. 

234/252).

5. O recurso especial foi admitido em juízo de admissibilidade 

prévio pelo Tribunal de origem (fls. 263/266).

6. Recebido o feito nesta Corte Superior, foi indicado como 

representativo da controvérsia pela Comissão Gestora de Precedentes (fls. 

273/276).

7. O Ministério Público Federal, em parecer acostado aos autos (fls. 

281/286), manifestou-se pela admissão do presente recurso como 

representativo da controvérsia.

8. O recurso especial foi submetido ao julgamento da Primeira 

Seção, em conformidade com o art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, sendo admitido 

como representativo da controvérsia, tendo sido determinada a suspensão de 

tramitação de todos os processos pendentes no território nacional que 

versassem sobre a mesma questão, individuais e coletivos (fls. 456/464).

9. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 

Subprocurador-Geral da República GERALDO BRINDEIRO, opinou pela 

legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor apenas 

quando presentes as situações excepcionais de superveniência, 

imprevisibilidade, gravidade e necessidade e, finalmente, pelo não 

conhecimento do recurso especial (fls. 470/478).

10. Foram deferidos os pedidos para ingressar no feito como 

amicus curiae, formulados pela CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF e pelo 

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA (fls. 657).

11. É o relatório.

VOTO



MOLDURA FÁTICA.

1. Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de 

tutela de urgência, impetrado por MARCOS CÉSAR DA COSTA ALMEIDA 

contra ato supostamente omissivo do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DO TOCANTINS e do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO TOCANTINS, consistente em não realizar o seu reenquadramento 

funcional, apesar de preencher os requisitos legais (fls. 10/27).

2. Na ocasião, o Tribunal de origem deferiu o pedido de tutela 

provisória a fim de determinar o trâmite do processo administrativo do servidor 

público estadual para que as autoridades coatoras adotassem as providências 

para a progressão funcional do ora recorrido (fls. 53/57).

3. Ato contínuo, a autoridade coatora prestou informações (fls. 

68/83), argumentando, na oportunidade, que: (a) havia necessidade de dilação 

probatória quanto à existência da respectiva disponibilidade orçamentária para 

a progressão pretendida, bem como havia a ausência de direito líquido e certo a 

ser amparado; (b) após a aprovação no estágio probatório o servidor público está 
apto à evolução funcional, o que não significa a imediata implementação das 
referidas progressões, porquanto devem estar acompanhadas de estimativa de 

impacto na folha e do preparo orçamentário e financeiro para tanto (fls. 69); (c) 

considerando a apuração do cumprimento do limite legal elaborada pela 

Secretaria da Fazenda, no período de junho a julho de 2017, que demonstra o 

índice de 50,05% sobre a receita corrente líquida, com a despesa total com 

pessoal, fica caracterizada a desconformidade com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, visto que de acordo com o artigo 20 da referida lei [que] dispõe que "a 
repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 
percentuais: 11 - na esfera estadual: c) 49% (quarenta e nove por cento) para o 

Executivo" (fls. 72 - grifei); (d) a falta de disponibilidade financeira impede que o 
Governo execute as progressões vertical e horizontal, mormente em um momento 
de crise fiscal, não havendo condições financeiras para que o Tesouro Estadual 

assuma esta despesa sem caixa em observância aos art. 167, inciso II e 169 da 

CF/88, bem como dos arts. 15, 16, 17 e 21 da LC 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) – fls. 77; (e) a ausência de dotação orçamentária 

prévia impedia a aplicação da progressão no exercício financeiro; e (f) os 

reajustes dos subsídios concedidos não produziam efeitos jurídicos, sendo 

ineficazes.



4. Após, o ente federativo, também, interpôs agravo interno (fls. 

84/92), o qual foi desprovido (fls. 111/118). Quando da análise do mérito, o 

Tribunal de origem concedeu a ordem em definitivo, com efeitos funcionais 

decorrentes da concessão da segurança, os quais retroagiram à data em que o 

impetrante havia alcançado os requisitos para a sua progressão funcional (fls. 

146/152).

5. Desse acórdão o ente federativo opôs embargos de declaração 

(fls. 177/183) a fim de que o tribunal se manifestasse para fins de 

prequestionamento quanto aos arts. 15, 16, 17, §5°, 20, 21 e 22 da LC 

101/2000, bem como aos arts. 167, II, e 169, parágrafo único, I e II, da 

CF/1988. Todavia o referido recurso foi rejeitado (fls. 195/201).

TESE EM ABSTRATO.

6. Sobreveio recurso especial do Estado do Tocantins em que se 

discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do 
servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento 
de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

FUNDAMENTO JURÍDICO.

7. Primeiramente, verifico a ocorrência do prequestionamento ficto. 

Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do 

art. 1.025, do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a 

ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal – possibilitando 

observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de 

direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na 

instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a 

deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que 

ocorreu na espécie. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO 
FICTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. NON REFORMATIO IN PEJUS. 
OBSERVÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO 
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.



1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos 
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado 
Administrativo n. 3).

2. O acolhimento do prequestionamento ficto de que trata o 
art. 1.025 do CPC/2015 exige do recorrente a indicação de violação 
do disposto no art. 1.022 do mesmo diploma, "para que se possibilite 
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao 
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de 
grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1067275/RS, 
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 
03/10/2017, DJe 13/10/2017), providência atendida, in casu.

(...)

5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1.885.901/SC, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2021, 
DJe 9/3/2021 – sem destaques no original).

 

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 
CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ART. 
1.025 DO CPC/2015. MANDANDO DE SEGURANÇA COLETIVO. 
ASSOCIAÇÃO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA 
DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM. (...). APLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO 
CPC/2015.

4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia utilizando-se de 
fundamentos eminentemente constitucionais, sem se manifestar sobre os 
dispositivos de lei federal apontados como violados, apesar de provocado 
mediante oposição dos Embargos de Declaração.

5. É cediço o entendimento de que a solução integral da 
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 
1.022 do CPC/2015 e que o juiz não é obrigado a rebater todos os 
argumentos das partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de 
conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando 
sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida, que, portanto, 
não abrange toda a controvérsia.

6. Para fins de aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, a 
jurisprudência do STJ consolidou que apenas poderá considerar 
prequestionada determinada matéria caso sustentada e reconhecida 
a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

7. A melhor interpretação da norma contida no art. 1.025 do 



CPC não colide com a utilização da Súmula 211/STJ. Pelo contrário, 
reforça-a. Este ponto é muito importante, principalmente pela dificuldade 
de alguns doutrinadores em interpretar a norma contida no citado 
dispositivo legal.

8. O Tribunal a quo deverá ter apreciado a matéria ao menos 
implicitamente para que o Recurso Especial possa ser analisado pelo 
Superior Tribunal de Justiça. A obrigatoriedade do prequestionamento da 
matéria a ser debatida e decidida no STJ continua firme. Além disso, o 
art. 1.025 do CPC requer que o acórdão reprochado contenha erro, 
omissão, contradição ou obscuridade, que é o caso dos autos.

(...)

CONCLUSÃO

19. Ao lume do exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso 
Especial, devolvendo-se o presente feito ao Tribunal de origem a fim de 
que este analise a legitimidade da associação com base nos fundamentos 
supra (REsp 1.778.137/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 11/10/2019 – sem 
destaques no original).

8. Observo que a matéria é estritamente de direito, a saber, se há 

direito subjetivo à progressão funcional do servidor público quando atendidos 

todos os requisitos legais, ainda que o ente federativo haja superado os limites 

orçamentários referentes a gasto com pessoal, previstos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

9. As disposições de leis federais alegadas à época como violadas 

estão expressas a seguir:

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não 
poderá exceder os seguintes percentuais:

I – na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, 
incluído o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o 
Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com 
pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da 
Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de 
forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes 
dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três 



exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar; (Vide Decreto 3.917, de 2001)

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da 
União;

II – na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III – na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites 
serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das 
despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar.

(...)

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 
da despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o 
disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo.

(...)

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos 
nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 



de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

10. Dito isso, é importante consignar que a CF/1988 estabelece 

diretrizes para contenção de gasto público quando excedido o limite global 

estabelecido por lei complementar com despesa com pessoal.

11. Nessa hipótese, o art. 169, § 3º, da CF/1988 prevê mecanismos 

para restabelecer o equilíbrio fiscal, a fim de evitar que as atividades inerentes 

ao estado sejam prejudicadas. Tais providências são estas: (a) redução em pelo 

menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; e (b) 

exoneração dos servidores não estáveis. Caso tais medidas não forem 

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 

complementar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, 

o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal (art. 169, §§ 

2º, 3º e 4º, da CF/1988).

12. Como bem destacado pela professora e doutrinadora MARIA 

SYLVIA ZANELLA DE PIETRO em sua obra Direito Administrativo, tanto a 

CF/1988 quanto a LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – disciplinam 

as providências do gestor público quando os limites de gastos com pessoal 

excederem o previsto pela lei complementar, como explicitado abaixo:

No caso de a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão 
referido no artigo 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo (o 
que é verificado no final de cada quadrimestre, conforme artigo 22, caput), 
o artigo 23 estabelece que o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 
adotando‑se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 
(redução em 20% das despesas com cargos em comissão, exoneração dos não estáveis e 
perda do cargo dos estáveis). Além dessas medidas, que encontram fundamento no 
referido dispositivo constitucional, a lei prevê outras providências, referidas nos §§ 1º e 
2º do artigo 23: o primeiro estabelece que, no caso do inciso I, do § 3º do artigo 169, da 
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções 
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos; 37 o segundo prevê a “redução 
temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga 
horária” (art. 23, § 2º). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, 34. ed. Grupo GEN, 
2021.)

13. Além disso, para os estados, a Lei de Responsabilidade Fiscal 



prescreve como limite global 60% para a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração, nos termos do art. 19, inciso II, da LC 101/2000. 

Também, conforme o parágrafo único do art. 22 da LC 101/2000, quando 

atingido o percentual de 95% do limite de gastos com pessoal, estará vedado ao 

Poder ou órgão que houver incorrido no excesso:

I – conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial 
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual 
da remuneração dos servidores públicos prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição;

II – criar cargo, emprego ou função;

III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa;

IV – prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V – contratar hora extra, salvo no caso de convocação 
extraordinária do Congresso Nacional em caso de urgência ou interesse 
público relevante (inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição) e as 
situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

14. A verificação de tais limites – global e específico –, por sua vez, 

dar-se-á ao final de cada quadrimestre, segundo o art. 22, caput, da LC 

101/2000. Nessa oportunidade, a LC 101/2000 determina que seja verificada 

se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal – limite específico – se 

mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um 
conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou o 

órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

15. Veja que em nenhuma dessas situações a LC 101/2000 

desautoriza a progressão funcional do servidor público que atender aos 

requisitos legais. Assim, nos casos em que há comprovado excesso, se global 

ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão 

expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e 

específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são 

taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é 
direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais foram atendidos 

em sua plenitude.



16. Vale lembrar que a doutrina administrativista conceitua a 

promoção quando o servidor é elevado de cargo integrante de uma classe para 

cargo de outra, denominada de melhoria vertical; noutro vértice. a progressão 

ocorre quando o servidor permanece no mesmo cargo, todavia dentro dele 

percorre um iter funcional, geralmente representado por índices ou padrões, em 

que a melhoria vai sendo consolidada por elevação nos vencimentos, o qual é 

designado de melhoria horizontal.

17. Veja os ensinamentos do professor JOSÉ DOS SANTOS 

CARVALHO FILHO, com base na doutrina administrativista acerca do tema:

No que concerne particularmente à promoção, é forçoso reconhecer 
que são muito variados os sistemas de melhoria funcional. Algumas leis 
funcionais distinguem a promoção e a progressão (esta stricto sensu, 
porque toda melhoria, em última análise, retrata uma forma de progressão 
funcional). Na promoção, o servidor é alçado de cargo integrante de uma 
classe para cargo de outra (melhoria vertical), ao passo que na progressão 
o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter 
funcional, normalmente simbolizado por índices ou padrões, em que a 
melhoria vai sendo materializada por elevação nos vencimentos (melhoria 
horizontal). (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, 35. ed. Grupo GEN, 
2021.)

18. A melhoria do vencimento decorrente da progressão funcional 

não pode ser confundida com conceder vantagem, aumento e reajuste ou com 

adequar a remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no 

vencimento decorrente da melhoria horizontal ou vertical – aqui dito 

vencimento em sentido amplo, englobando todas as rubricas remuneratórias – 

é inerente à progressão funcional, sendo direcionado apenas aos grupos de 

servidores públicos os quais possuem os requisitos para sua materialização e 
incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presente condições específicas 

definidas em lei.

19. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a 

remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em 

sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos sem 

distinção, derivada de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente 

no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

20. A melhoria horizontal e vertical é direito subjetivo do servidor 



integrante da Administração Pública, prevista em lei anterior ao implemento 

dos requisitos para progressão funcional. Sendo assim, confere ao titular a 
faculdade de invocar a lei a fim de assegurar a produção de seus efeitos 

concretos, para desfrutar a situação jurídica nela contemplada.

21. Isso porque, como leciona o Ministro LUÍS ROBERTO 

BARROSO, as normas jurídicas são espontaneamente observadas e os direitos 

subjetivos delas decorrentes realizam-se por um processo natural e simples, 

porém quando deixa de ocorrer a submissão da vontade individual ao comando 
normativo, a ordem jurídica aciona um mecanismo de sanção, promovendo, por 

via coercitiva, a obediência a seus postulados (BARROSO, Luís Roberto. Curso 

de Direito Constitucional Contemporâneo - Os conceitos Fundamentais. 

Disponível em: STJ Minha Biblioteca, 10. ed. Saraiva, 2021).

22. Aqui, a coerção foi buscada pela via da ação constitucional 

mandamental impetrada pelo servidor público para garantir o cumprimento da 

lei concernente à situação jurídica da progressão funcional.

23. O ato administrativo do órgão superior da categoria que 

concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de 

homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato 

produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou 

chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato 

vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração 

Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da 

progressão.

24. Com profícua análise dos elementos que compõem o ato 

administrativo, a professora MARIA SYLVIA ZANELLE DI PIETRO ensina que o 

ato administrativo vinculado possui todos os seus elementos definidos por lei e 

sua análise está restrita apenas ao aspecto da legalidade, diversamente do ato 

discricionário, o qual inclui no seu escopo de abrangência o aspecto de mérito 

que diz respeito à oportunidade e à conveniência do interesse público:

A partir da ideia de que certos elementos do ato administrativo 
são sempre vinculados (a competência e a finalidade, em sentido estrito), 
pode-se afirmar que não existe ato administrativo inteiramente 
discricionário. No ato vinculado, todos os elementos vêm definidos na lei; 
no ato discricionário, alguns elementos vêm definidos na lei, com precisão, 
e outros são deixados à decisão da Administração, com maior ou menor 



liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência.

Por isso se diz que o ato vinculado é analisado apenas sob o 
aspecto da legalidade e que o ato discricionário deve ser analisado sob o 
aspecto da legalidade e do mérito: o primeiro diz respeito à conformidade 
do ato com a lei e o segundo diz respeito à oportunidade e conveniência 
diante do interesse público a atingir. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito Administrativo. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, 34. ed. 
Grupo GEN, 2021.)

25. Nessa senda, condicionar a progressão funcional do servidor 

público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via 

transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da 

Administração, ocasionando violação aos princípios caros da Administração 

Pública como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

26. Não é sem razão que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, 

ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham 

incorrido em excesso de despesas com pessoal a concessão de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, excepciona, 

de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual.

27. A progressão funcional, nesse panorama, consubstancia 

incremento vencimental derivado de determinação legal, atraindo a incidência 

da exceção acima mencionada; mostrando-se despido de legitimidade e de 

legalidade o ato administrativo que, quando preenchidos os requisitos legais, 

obsta a sua concessão.

28. Com a finalidade de proteger o direito subjetivo do servidor 

público quanto a vantagens asseguradas por lei, esta Corte Superior firmou 

entendimento segundo o qual os limites previstos nas normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente 

público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos 

subjetivos do servidor público. A propósito, colaciono as ementas de arestos do 

Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. 
REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS 
PELA LRF. INAPLICABILIDADE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO 
À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 



SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO do 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os 
limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não 
podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos 
subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens 
asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. 
VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta 
Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, 
Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA 
VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO 
ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009.

2. A análise do pleito de progressão à parte agravada esbarra no 
óbice previsto na Súmulas 280/STF por análise de legislação local, 
notadamente das LCE 49/1986 e 322/2006 do Estado do Rio Grande do 
Norte.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE a que se nega provimento (AgInt no AREsp 
1.410.389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020 - sem destaque no 
original).

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. 
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os 
limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não 
podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos 
subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens 
asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO 
GONÇALVES, DJe 9.3.2012).

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
desprovido (AgInt no AREsp 1.413.153/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO 



NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 
12/12/2019 - sem destaque no original).

 

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR 
LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º-
B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou 
no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do 
ente público, não podem servir de fundamento para o não 
cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei 
ou por decisão judicial, independentemente da competência da 
despesa. Precedentes.

2. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não foi objeto de 
prequestionamento, nem mesmo de forma implícita, pela Corte local, de 
modo a atrair a incidência da Súmula 211/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 
1.418.641/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019 – sem destaque no original).

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA VANTAGEM 
PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECUSA DE PAGAMENTO. LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, IV, 
DA LRF. RECURSO DESPROVIDO.

1. "O servidor público do Estado de Rondônia investido em cargo 
em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos 
incorporava aos seus vencimentos - a título de vantagem pessoal, à razão 
de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício - a diferença entre o 
vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo 
comissionado, sendo que a vantagem seria devida a partir da dispensa da 
função", conforme "inteligência do art. 100 da Lei Complementar 
Estadual 68/92, revogado pela Lei Complementar Estadual 221/99". 
Outrossim, "o servidor público estadual que incorporou em seus 
vencimentos quintos ou teve reconhecido esse direito pela Administração, 
exatamente porque preenchera os requisitos legais vigentes à época, tem 
direito ao recebimento da vantagem, em valores atualizados. A 
Administração não pode sujeitar a vantagem em referência tão-somente à 



revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais porque a 
lei revogadora assim não determinou" (RMS 21.570/RO, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 22.10.2007).

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os 
limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não 
podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos 
subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens 
asseguradas por lei, tampouco essas restrições incidem quando as 
despesas decorram de decisões judiciais (art. 19, § 1º, IV, da LC 
101/2000).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RMS 
30.456/RO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 
21/11/2011 – sem destaque no original).

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 
68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES 
ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I - Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 
100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor 
público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou 
função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação - 
a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano 
subseqüente de exercício - da diferença entre o vencimento básico do 
cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 
21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 
22/10/2007.

II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 
169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas 
com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para 
elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem 
legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior 
Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal.

Recurso ordinário provido (RMS 30.428/RO, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 – 
sem destaque no original).

29. Não se desconhece a existência de julgados da Segunda Turma 

desta Corte Superior que, embora, reconheçam o direito subjetivo à progressão 



funcional, condicionam seu implemento à observância dos limites previstos na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Confiram-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE VAGA, 
PARA PROGRESSÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI 
ESTADUAL 13.467/2000 E DA RESOLUÇÃO 367/2001, PELA LEI 
ESTADUAL 16.645/2007. OBSERVÂNCIA DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, 
interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança, que 
objetivava a progressão vertical de servidor do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, com base na alegação da desnecessidade de 
existência de vaga para promoção vertical, com passagem à classe 
funcional superior.

II. O tema encontra-se pacificado nesta Corte, no sentido de que 
a Lei Estadual 16.645/2007: a) estabeleceu disposições especiais; b) não 
declarou expressamente revogada a Lei Estadual 13.467/2000; c) não é 
com ela incompatível, nem regulou inteiramente a matéria versada na Lei 
anterior; c) subsistem, em consequência, a Resolução 367/2001 e todo o 
sistema de promoção vertical dos servidores públicos por ela abarcados, 
inclusive quanto à exigência de vaga para a promoção vertical postulada. 
Ademais, na forma da jurisprudência, imperiosa "a necessidade de 
atendimento da Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF). A LRF, em seus arts. 18 e ss., quando 
trata da despesa pública, especificamente com relação à despesa com 
pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a 
Administração - aqui incluídos tribunais de justiça em suas funções 
atípicas administrativas - limites de gastos em relação a suas receitas. 
Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual n. 13.647/2000 quanto a Resolução 
n. 367/2001 determinam que as promoções verticais devem ser cingidas 
a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira" 
(STJ, RMS 46.440/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). Nesse mesmo sentido, os 
seguintes julgados do STJ, em casos idênticos: STJ, AgRg no RMS 
46.432/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
DJe de 13/08/2015; AgRg no RMS 46.294/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2015; RMS 46.433/MG, 
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 
19/12/2014.

III. Agravo Regimental improvido (AgRg no RMS 46.638/MG, Rel. 
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
27/10/2015, DJe 10/11/2015 – sem destaque no original).



 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR ESTADUAL. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL 16.645/2007. AUSÊNCIA 
DE REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL 13.467/2000 E DA RESOLUÇÃO 
367/2001. NECESSIDADE DE VAGA PARA PROGRESSÃO DE CLASSE. 
CRITÉRIO COM AMPARO LEGAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL - LEI COMPLEMENTAR 101/2000. 
PRECEDENTE DO CNJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi 
denegada a segurança ao pleito mandamental de reversão do 
indeferimento de pedido de progressão vertical de servidor do Tribunal de 
Justiça, com base na alegação de desnecessidade de pré-existência de 
vaga para passagem à classe funcional superior.

2. A recorrente alega que teria direito líquido e certo à progressão 
vertical com base no advento da Lei Estadual n. 16.645/2007 que teria 
revogado, implicitamente, a exigência de vaga prévia, óbice existente na 
Lei Estadual n. 13.467/2000. Assim, argumenta que não haveria amparo 
legal para a exigência de vaga prévia para outorga de progressão, como 
previsto no art. 27 da Resolução n. 367/2001.

3. O parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual n. 16.645/2007 
indica expressamente que os critérios da Lei Estadual n. 13.467/2000 
seriam aplicáveis, além de a análise do sistema estadual não possibilitar 
o raciocínio que a Resolução n. 367/2001 teria sido revogada. Ainda, está 
evidente que referida Resolução que explicita no art. 29 a necessidade de 
controlar a repercussão financeira da progressão funcional de servidores 
está construída com atenção à Lei Complementar Federal n. 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), como observou o colegiado do Conselho 
Nacional de Justiça quando da apreciação do Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) n. 0005732-69.2012.2.00.0000, publicado no DJe, 
em 1º.7.2013.

4. Precedentes específicos: RMS 46.459/MG, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; RMS 46.433/MG, 
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; AgRg 
no RMS 46.294/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 21.5.2015; e RMS 46.440/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

5. Agravo regimental improvido (AgRg no RMS 46.432/MG, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/08/2015, DJe 13/08/2015 – sem destaque no original).

30. No entanto, deve-se atentar para o fato de que o entendimento 

foi firmado das particularidades do caso concreto, evidenciando-se a 



existência de lei local condicionando a progressão vertical ao surgimento 

de vagas e ao cumprimento dos ditames orçamentários e fiscais.

31. Não se extrai, a meu ver, daqueles julgados – e de outros 

similares que formaram a jurisprudência da Segunda Turma nessa matéria – a 

compreensão de que a Administração, de maneira geral, possa se valer da LRF 

para obstar a progressão funcional de servidores públicos. O que ficou ali 

estampado, na verdade, se aplica ao caso específico e versou sobre questão 

diversa, qual seja, a necessidade ou não de se aguardar o surgimento de vagas 

na classe superior a fim de se efetivar a progressão funcional.

32. Reforço que a Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de 

relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese 

de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e f
unções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de 

servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988).

33. Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores 

públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, 

como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções 

comissionadas.

34. Vale lembrar que o limite de comprometimento da receita 

corrente líquida é de 50% no caso da União e de 60% em relação a estados e 

municípios. Consequentemente, se não houver aquele comprometimento da 

receita corrente líquida, os entes federativos devem efetuar o pagamento das 

progressões funcionais em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e à 

Constituição Federal.

35. Concluo, ainda, que não pode o Poder Público alegar crise 

financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes à 

despesa com servidor público, nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000, 

de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, 

válidas e eficazes, e suprimir, com isso, direitos de servidores públicos.

CASO CONCRETO.

36. À vista disso, diante da expressa previsão legal acerca da 



progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos 

para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo de MARCOS 

CÉSAR DA COSTA ALMEIDA, devendo a ele ser garantida a progressão 

funcional horizontal e/ou vertical, a despeito de o ente federativo ter superado 

o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de 

vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

DISPOSITIVO E FIXAÇÃO DA TESE.

37. Portanto, com base nos fundamentos apresentados, nego 

provimento ao recurso especial do ente federativo e sugiro a fixação da tese, 

com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015, nos seguintes termos: é ilegal o ato de não 

concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos 

todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites 

orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a 

gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é 

direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando 

compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 

22 da Lei Complementar 101/2000.

38. É como voto.
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Fl.__________

  

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2020/0140710-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.878.849 / T O

Números Origem:  00296487120188270000  296487120188270000  520190609718

PAUTA: 24/02/2022 JULGADO: 24/02/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro  MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF5)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR : MAURICIO FERNANDO DOMINGUES MORGUETA  - TO004262B
RECORRIDO : MARCOS CÉSAR DA COSTA ALMEIDA 
ADVOGADO : FLÁVIO DA CUNHA FERREIRA ALBUQUERQUE  E SILVA  - TO005514 
INTERES.  : CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO 

FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO 

PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 

EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA - "AMICUS 
CURIAE"

ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - RS018097 
 VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE  - DF026778 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Servidor Público Civil - Regime Estatutário - Promoção / Ascensão

SUSTENTAÇÃO ORAL

Assistiu ao julgamento o Dr. JOSE LUIS WAGNER, pelas partes INTERES.: 
CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO FEDERAL,  
FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO PUBLICO 
FEDERAL - FENADSEF e SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA 
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Og Fernandes e, 
ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
C54254251590841<494485@ 2020/0140710-7  -  REsp 1878849



Superior Tribunal de Justiça S.T.J 

Fl.__________

  

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2020/0140710-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.878.849 / T O

C54254251590841<494485@ 2020/0140710-7  -  REsp 1878849


