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-  Nos  termos  da  LC  nº  36/2008,  a  progressão  horizontal  será
formalizada  dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  três  anos
trabalhados,  observando avaliação de desempenho, a capacitação
obtida  e  o  tempo  de  serviço.  “Ultrapassado  o  lapso  temporal
definido  pela  LC  036/2008  (03  meses),  sem  que  a  administração
discipline a matéria, cessou-se sua discricionariedade, sendo direito
dos  servidores  a  progressão  pelo  requisito  do  tempo  de  serviço.
Constatado a necessidade do reenquadramento, é devido o retroativo
com base nos novos valores, inclusive com reflexo nas demais verbas,
respeitada a prescrição quinquenal” (TJPB - Acórdão do processo nº
00213694320118150011  -  Órgão  1ª  C.  Cível  -  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO - j. em 24-07-2014)

Ademais,  no  que  se  refere  aos  juros  de  mora,   o  STJ  firmou



entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública
“[...]  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma:
[...] percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-
35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de
30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros
moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do
disposto no art.  1º-F  da Lei  9.494/97,  com redação dada pela  Lei
11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração
de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no
IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).1 Por outro
lado, a correção monetária no período anterior à Lei nº 11.960/2009
deverá  observar  os  índices  que  melhor  reflitam  a  inflação  do
período.  Tais  parâmetros,  portanto,  deverão  orientar  a  confecção
dos cálculos pela contadoria.

Relatório

Trata-se de apelação e remessa oficial interpostos contra sentença que
julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  recomposição  e
reajuste  de  níveis  cumulada  com  cobrança  proposta  por   Teodósio  Pereira  Pinto  em
desfavor do Município de Campina Grande.

Na sentença, o magistrado determinou o reenquadramento do autor
na  referência   “9E  no  vínculo  identificado  pela  matrícula  nº  009.844-2”,  bem  assim a
mesma providência  quanto  à  referência  “6E no  vínculo  identificado  pela  matrícula  nº
15.254-4”. Condenou o Município, ainda, a pagar as diferenças das parcelas vencidas a
partir de abril de 2008, levando em conta os valores pagos a título de vencimento básico,
que deveriam ter sido quitados em ambas as referências (9E e 6E) e seus reflexos sobre os
quinquênios,  até  a  efetiva  implantação  do  vencimento  equivalente  a  essas  referências,
acrescidos de correção monetária, desde o momento em que deveriam ter sido pagas, além
de juros de mora, contados a partir da citação.

Inconformado,  recorre  a  edilidade aduzindo,  em apertada  síntese,
que os cargos do magistério foram submetidos a dois planos de cargos (2001 e 2008) e que
na transição de um para outro não houve redução dos vencimentos do recorrido. Garante,
ainda,  que  a  pretensão  do  recorrido  esbarra  na  ausência  de  regulamentação  da  Lei
Complementar nº 036/2008, que impede a progressão na carreira enquanto não for editado
normativo que fixe as diretrizes a serem seguidas.

Defende ter havido incremento nos vencimentos do autor, de modo

1 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



que estaria afastada a alegação de sua redução. Acrescenta,  ainda, que a progressão não
depende apenas do elemento temporal, mas de qualificação do servidor, critério esse que
também pende de regulamentação.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, o recorrido alega possuir direito à progressão na
carreira,  nos termos indicados na inicial,  bem assim que a LC nº 036/2008 fixou prazo
máximo de três meses para sua regulamentação, de modo que estaria sofrendo prejuízo
com a ausência de evolução na carreira. Ao final, pede o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir se o autor
possui direito à progressão funcional indicada na inicial, bem assim as diferenças pagas
pelo suposto não enquadramento do servidor, nos termos da legislação do município.

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  o  recorrido  ocupa  dois
cargos públicos na carreira do magistério municipal: o primeiro, de “Auxiliar de Ensino”,
cujo  vínculo  remonta  a  maio  de  1983  (31  anos  de  serviço  –  fl.  89);  e,  o  segundo,  de
“Professor de Educação Básica I”, com vínculo estabelecido a partir de março de 2002 (12
anos de serviço – fl.88).

Segundo alega,  a Administração teria efetuado, com equívoco, sua
progressão na carreira (1E), o que importaria em prejuízos financeiros severos, daí porque
pretende seu reenquadramento para os níveis “9E” e “6E” na referida carreira, em relação
aos dois cargos que ocupa.

A princípio, importa destacar que a LC nº 36, de 08 de abril de 2008,
em seus arts.  42, §1º, e 56, I  e II,  trata da progressão vertical e horizontal do plano de
cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação do Município de Campina
Grande. Essa regra está assim transcrita:

Art. 42. O quadro ocupacional do magistério está distribuído em 05
(cinco)  classes  (modalidades  verticais),  designadas  pelas  letras
P(Pedagógico),  S(Superior),  E(Especialização),  M(Mestrado)  e
D(Doutorado), associados aos critérios de habilitação ou qualificação
profissional para fins de progressão vertical.



§1º.  Cada  classe  se  desdobra  em  10  (dez)  referências  (modalidade
horizontal), designada pelos numerais de 1 a 10, referente à gradação
da retribuição pecuniária dentro da classe.

Art.  56.  A  carreira  do  Magistério  Público  Municipal  está  baseada
exclusivamente  na  titulação,  na  qualificação,  no  desempenho  do
trabalho e no tempo de serviço do profissional, e poderá ocorrer:

I. Verticalmente,  de  uma  classe  para  outra,  dentro  do  mesmo
cargo, mediante a obtenção de grau de habilitação profissional mais
elevado;
II.
III. Horizontalmente,  de  uma  referência  para  outra,  dentro  da
mesma  classe  e  cargo,  a  cada  3  (três)  anos,  mediante  avaliação  de
desempenho, a capacitação obtida e do tempo de serviço.

Constata-se,  portanto,  que  a  Legislação  Municipal  distribuiu  o
quadro ocupacional do magistério em cinco classes, conforme a qualificação profissional
para fins de progressão vertical.

Outrossim, cada uma das classes, por sua vez, desdobra-se em  10
(dez) referências, designadas de 1 a 10, para fins de progressão horizontal, onde ocorre um
reajuste  entre  níveis  para  cada  03  (três)  anos  trabalhados,  observando  avaliação  de
desempenho, capacitação obtida e tempo de serviço.

Nesta linha de raciocínio, conclui-se que, tendo o autor sido admitido
no cargo de “Auxiliar de Ensino” em 16/05/1983 (fl. 89), ou seja, com mais de  28 (vinte e
oito)  anos  na  data  do  ajuizamento  da  ação,  e  por  possuir  Curso  de  Especialização,
conforme certificado da Universidade Estadual da Paraíba à fl. 18, requisitos necessários
para progressão vertical e horizontal, deveria ela estar enquadrada no símbolo 9E e não no
1E.

Quanto ao cargo de “Professor de Educação Básica”, o demandante
ingressou no cargo em 26/03/1992,  contando,  na data  da  propositura da  ação,  com 19
(dezenove) anos de serviço, por possuir Curso de Especialização, conforme certificado da
Universidade Estadual da Paraíba à fl. 18, requisitos necessários para progressão vertical e
horizontal, deveria ela estar enquadrada no símbolo 6E e não no 1E.

Desta  forma,  entendo  que  o  magistrado  a  quo decidiu
escorreitamente ao determinar que os vencimentos básicos da promovente deverão ser
recebidos a teor do que estabelecem as Classe/Nível 6E (Professor de Educação Básica) e
Classe/Nível 9E (Auxiliar de Ensino)

Sobre tal matéria em litígio, esta Corte já se pronunciou, verbis:



PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO Apelação Cível Ação de
Recomposição e Reajustamento de Níveis c/c Cobrança de Diferenças
Servidora  Municipal  Professora  Município  de  Campina  Grande
Progressão horizontal Servidora com mais de 24 anos de serviço Perto
da aposentadoria Tempo de serviço Parâmetro legal  Inteligência do
art.  82  da  Lei  Complementar  n°  036/2008  Reforma  da  sentença
Provimento  do  apelo.  A  progressão  horizontal,  na  forma  em  que
implantada  pelo  PCCR-2008  que  exige  além  do  tempo  de  serviço,
avaliação de desempenho deve ser aplicada aos servidores em início
de  carreira.  Destarte,  demonstrando  a  servidora  que  preenche  os
requisitos para a mudança de referência, in casu, tempo de serviço, há
de  ser  deferida  a  progressão  horizontal  perseguida.  (TJPB  –  Proc.
00120100086220001  –  Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho  –
Julgamento: 26/06/2012)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTO.  SERVIDORA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  LC
036/2008.  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  PARA  A  MUDANÇA  DE
REFERÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  DECRETO
REGULAMENTADOR.  ATO  OMISSIVO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
FUNCIONÁRIA  PERTO  DA  APOSENTAÇÃO.  MAIS  DE  40
QUARENTA  ANOS  DE  MAGISTÉRIO.  TEMPO  DE  SERVIÇO
COMO  PARÂMETRO  LEGÍTIMO  PARA  A  ASCENSÃO
ALMEJADA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DE AMBOS OS RECURSOS. - Do inteiro teor da LC 036/2008, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
do  Magistério  do  Município  de  Campina  Grande,  extrai-se  que  a
progressão vertical está diretamente relacionada a classe titulação e a
horizontal ao tempo serviço. - Dispõe a novel legislação, em seu art.
56, que a progressão horizontal será formalizada de Lona referência
para  outra,  dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  3  três  anos,
mediante avaliação de desempenho, a capacitação obtida e do tempo
de serviço, com a ressalva de que decreto posterior irá regulamentar os
critérios  para  a  mudança  de  referência.  -Encontrando-se  a  norma
regulamentadora em fase de elaboração a despeito do decurso de mais
de 3 três  anos da LC 036/2008,  não há como se  negar  a  progressão
horizontal pleiteada pela postulante, que conta com mais de quarenta
anos  de  magistério,  porquanto  o  critério  de  tempo  de  serviço  é
suficiente a amparar o seu pleito. (TJPB – Proc. 00120100086576001 –
Rel. Des. José Ricardo Porto – Julgamento: 26/01/2012)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.  SERVIDORA



PÚBLICA  MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PLANO  DE  CARGOS,
CARREIRA  E  REMUNERAÇÃO.  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.
MUDANÇA  DE  NÍVEL  A  CADA  TRÊS  ANOS  TRABALHADOS.
DIREITO  ASSEGURADO.  INTELIGÊNCIA  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  36/2008.  PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DE
DIREITO.  INOCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SÚMULA  N.  85  DO  STJ.
SEGUIMENTO  NEGADO  AOS  RECURSOS.  ART.  557,  DO  CPC.
SÚMULA N. 253, DO STJ. - “[...] O entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que não se
opera  a  prescrição  do  fundo  de  direito,  mas  apenas  das  parcelas
vencidas  no  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  ação,  por
configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula
85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública  figure  como  devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o
próprio  direito  reclamado,  a  prescrição atinge  apenas  as  prestações
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação [...]”1. -
Nos termos da LC nº 36/2008, a progressão horizontal será formalizada
dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  três  anos  trabalhados,
observando avaliação de desempenho, a capacitação obtida e o tempo
de serviço. - In casu, considerando que a promovente possui mais de
17 (dezessete) anos de trabalho, no cargo de professora de educação
básica, entende-se que a mesma deve ser enquadrada no nível 5 da
classe E, a qual faz parte.  - Nas linhas da Súmula 253 do Superior
Tribunal de Justiça,  “o artigo 557 do CPC,  que autoriza o relator  a
decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame  necessário”.  (TJPB  -   Proc.
001.2011.025123-6/001 –  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva  –  Decisão
Monocrática – 04/10/2013)

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECOMPOSIÇÃO  E  REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C
COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTO.  SERVIDORA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  LC
036/2008.  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  PARA  A  MUDANÇA  DE
REFERÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  DECRETO
REGULAMENTADOR.  ATO  OMISSIVO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
FUNCIONÁRIA  PERTO  DA  APOSENTAÇÃO.  MAIS  DE  40
(QUARENTA)  ANOS  DE  MAGISTÉRIO.  TEMPO  DE  SERVIÇO
COMO  PARÂMETRO  LEGÍTIMO  PARA  A  ASCENSÃO
ALMEJADA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DE AMBOS OS RECURSOS. - Do inteiro teor da LC 036/2008, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
do  Magistério  do  Município  de  Campina  Grande,  extrai-se  que  a
progressão vertical está diretamente relacionada a classe (titulação) e a
horizontal ao tempo serviço. - Dispõe a novel legislação, em seu art.
56, que a progressão horizontal será formalizada de uma referência



para  outra,  dentro  da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  3  (três)  anos,
mediante avaliação de desempenho, a capacitação obtida e do tempo
de serviço, com a ressalva de que decreto posterior irá regulamentar os
critér'ci-  para  a  mudança  de  referência.  -  Encontrando-se  a  norma
regulamentadora em fase de elaboração — a despeito do transcurso de
mais  de  3  (três)  anos  da  LC  036/2008,  não  há  como  se  negar  a
progressão horizontal pleiteada pela postulante, que conta com mais
de  quarenta  anos  de  magistério,  porquanto  o  critério  de  tempo de
serviço é suficiente a amparar  o seu pleito.  (TJPB – 01.2010.008657-
6/001 – Rel. Des. José Ricardo Porto – 1ª C. Cível – j. 19/04/2012)

No  que  diz  respeito  às  verbas  pretéritas,  bem  assim  os  reflexos
correspondentes, não há razão para modificações na sentença, na medida em que respeitou,
inclusive,  o  período da prescrição quinquenal  (abril  de  2008 –  julho de  2011).  No mesmo
sentido:

“Ultrapassado o lapso temporal definido pela LC 036/2008 (03 meses),
sem  que  a  administração  discipline  a  matéria,  cessou-se  sua
discricionariedade,  sendo  direito  dos  servidores  a  progressão  pelo
requisito  do  tempo  de  serviço.  Constatado  a  necessidade  do
reenquadramento, é devido o retroativo com base nos novos valores,
inclusive  com  reflexo  nas  demais  verbas,  respeitada  a  prescrição
quinquenal” (TJPB - Acórdão do processo nº 00213694320118150011 -
Órgão (- Não possui -) - Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j. em
24-07-2014)

Ademais, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária,
o STJ firmou entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública “[...] para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora
incidirão  da  seguinte  forma:  [...]  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da  Medida
Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009),
que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial
do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada
com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).2

Por outro lado,  a  correção monetária  no período anterior à Lei  nº
11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período. Tais
parâmetros, portanto, deverão orientar a confecção dos cálculos pela contadoria.

Isto  posto,  conforme  autoriza  o  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego
seguimento à apelação interposta pelo Município de Campina Grande, ao tempo em que,
com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC,  dou provimento parcial à remessa oficial para que

2 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



os juros de mora e a correção monetária obedeçam aos critérios acima indicados.

Relevante  destacar,  ademais,  que  o  próprio  dispositivo
retromencionado alcança o reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ, verbis:

“O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o
reexame necessário”.

Publique-se e Intimem-se.

                                      João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

 
                                            Miguel de Britto Lyra Filho
                                                    Juiz Convocado


