
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME OFICIAL N.º 0020675-74.2011.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Maria de Fátima Soares Rodrigues.
ADVOGADO: Elíbia Afonso de Sousa.
EMBARGADO: Município de Campina Grande.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME OFICIAL. AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  PROFESSORA  MUNICIPAL. 
REENQUADRAMENTO EM RAZÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. 
PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO  DOS 
CRITÉRIOS  DE  PROGRESSÃO.  ATO  OMISSIVO  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
OMISSÃO  CONFIGURADA. ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  COM 
EFEITOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO DO REEXAME OFICIAL.

1.  De acordo com o art.  535,  II,  do CPC, os  Embargos  Declaratórios  são cabíveis 
quando for omitido ponto sobre o qual se deve pronunciar o Juiz ou o Tribunal. No 
caso,  notória  a  afronta ao dispositivo  elencado pois  o  Acórdão ora  embargado não 
enfrentou temas relevantes para o deslinde da causa.

2. “A legislação de regência prevê a promoção horizontal dos promoventes, exigindo o 
interstício de três anos de um nível para outro, além de outros requisitos, cuja iniciativa 
deve partir da Administração. Diante da inércia desse ente, nasce o direito de o servidor 
ser promovido, tendo em vista que a ninguém é dado o direito de se beneficiar de sua 
própria torpeza.” (TJPB – Acórdão do processo nº 001.2009.0206606001, 1ª Câmara 
Cível, Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa, julgado em 24/03/2011).

3.  Ultrapassado o lapso temporal definido pela LC 036/2008 (três meses), sem que a 
administração discipline a matéria, cessou-se sua discricionariedade, sendo direito dos 
servidores a progressão pelo requisito exclusivo do tempo de serviço.

4. Constatada a necessidade de reenquadramento, é devido o retroativo com base nos 
novos  valores,  inclusive  com  reflexo  nas  demais  verbas,  respeitada  a  prescrição 
quinquenal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  no Reexame Oficial n.°  0020675-74.2011.815.0011,  em  que  figuram 
como Embargante Maria de Fátima Soares Rodrigues e como Embargado o Município 
de Campina Grande.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em acolher 



os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes.

VOTO.

Maria  de  Fátima  Soares  Rodrigues opôs  Embargos  Declaratórios,  f. 
100/108, contra o Acórdão de f.  96/98, que  deu provimento à Remessa Necessária, 
reformando a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Campina Grande, 
f. 80/83, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança intentada em face do 
Município  de  Campina  Grande,  julgando improcedentes  os  pedidos  de 
enquadramento da Embargante no Nível 10S da progressão funcional prevista pela Lei 
Complementar nº 36/2008, do Município de Campina Grande, que disciplina o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, bem como o pagamento retroativo 
das diferenças remuneratórias das parcelas vencidas a partir de abril de 2008. 

Alegou que o Acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre 
suposta omissão da Administração Municipal em promover a avaliação de desempenho 
de seus servidores, a teor do que dispõe o art. 21, VIII, da LC nº 36/2008.

Defendeu que o Acórdão embargado não enfrentou a alegação de ausência de 
atendimento  por  parte  do Município,  nos  termos  do art.  43,  da  LC nº  36/2008,  da 
necessidade de editar lei que regulamente a implantação dos níveis em noventa dias a 
contar da vigência da referida Lei Complementar.

Sustentou  a  existência  de  decreto  (Dec.  nº  3.397/2009),  pelo  qual  fica 
dispensada  a  avaliação  de  desempenho  para  os  servidores  serem aproveitados  pelo 
PCCR do Magistério Municipal.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para que a 
suposta omissão seja sanada e o Acórdão embargado seja reformado.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A Embargante  é  servidora  pública  municipal  desde  abril  de 1980,  cargo de 
Auxiliar de Ensino de Nível Superior, enquadrada na Classe S, Nível 1, e, apesar de ter 
concluído o Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura Plena, em outubro de 
2008, não foi contemplada com a progressão funcional a que alega fazer jus. 

O  Acórdão  embargado  enfrentou  a  questão  da  necessidade  de  avaliação  de 
desempenho  para  enquadramento  na  progressão  funcional  horizontal  de  forma 
expressa, clara e coerente, fl. 96/98, senão, veja-se:

A progressão funcional horizontal, pleiteada pela Autora, encontra-se regulamentada 
pela Lei Complementar Municipal nº 36, de 08 de abril de 2008, f. 28/34, que em seu art. 
56, inc. II, dispõe, in verbis:

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 (negritei).



São  expressamente  estabelecidos  três  requisitos  obrigatórios  a  serem  preenchidos, 
concomitantemente,  pelo  profissional  do  Magistério  Público  Municipal  (avaliação  de 
desempenho, capacitação obtida e tempo de serviço) para que tenha o direito à referida 
progressão funcional, situação diversa da que ocorre nos presentes autos, em que a Autora 
não se desincumbiu de carrear  aos autos  a  documentação  referente  à  sua avaliação  de 
desempenho, violando, assim, os termos do art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil.

[...]

Posto isso, diante do não preenchimento, pela Autora, dos requisitos expressamente 
exigidos em lei, conhecida a Remessa Necessária, dou-lhe provimento para reformar a 
Sentença,  julgando todos os  pedidos improcedentes  e  invertendo a condenação ao 
pagamento das verbas sucumbenciais, suspensa nos termos do art. 12, da Lei Federal  
n.° 1.060/50, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

[...]

Não  há,  nesse  ponto,  omissão  a  ser  sanada,  tratando-se  de  rediscussão  da 
matéria  expressamente  decidida,  uma  vez  que  o  Acórdão  embargado  firmou  o 
entendimento  de  que,  para  alcançar  a  progressão  funcional,  a  parte  Autora  deve 
comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais necessários.

No  tocante  aos  demais  pontos  embargados,  conquanto  o  Acórdão  tenha 
entendido como  ônus  da  Embargante  a  comprovação  da  capacitação  e  demais 
parâmetros  para  a  progressão,  entendo  configurada  a  omissão,  posto  que  não foi 
enfrentada a  matéria atinente  à regulamentação,  por  parte  da  Municipalidade, dos 
critérios de progressão na carreira, que deveria ser feita em três meses contados a partir 
da entrada em vigor da Lei Complementar nº 36/2008,  bem como a sua inércia em 
promover a avaliação de desempenho dos servidores.

A referida progressão horizontal, na forma em que foi implantada pelo PCCR-
2008, exige, além do tempo de serviço, avaliação de desempenho e capacitação.

O PCCR, em seu art. 60, fixou prazo de três meses, a partir da entrada em vigor 
do  normativo  (ocorrida  em maio  de  2008),  para  regulamentação  do procedimento  de 
avaliação e capacitação, entretanto, segundo consta dos autos, até o presente momento o 
ato não foi editado pelo Poder Público.

Entendo que a citada progressão deve ser realizada levando-se em consideração 
apenas o tempo de serviço, enquanto não disciplinada as demais exigências.

Ultrapassado o lapso temporal supracitado sem que a Administração discipline 
a matéria, cessou sua discricionariedade, sendo direito dos funcionários a progressão pelo 
requisito  exclusivo do tempo de labor,  conforme vem reiteradamente  entendendo este 
Tribunal de Justiça1.

1 REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO 
DE  NÍVEIS  C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTOS.  SERVIDORA  PÚBLICA 
MUNICIPAL.  PROFESSOR.  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. 
SEGUIMENTE  NEGADO  À  APELAÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  NECESSIDADE  DE 



Conclui-se  que,  tendo  a  Embargante ingressado  no  magistério  público,  em 
09/05/1980, até a data do ajuizamento da ação, setembro de 2011, houve o transcurso do 
prazo de trinta e um anos, e por ter concluído o Curso de Licenciatura em Pedagogia em 
Regime Especial – Licenciatura Plena, conforme Certificado da Universidade Estadual da 
Vela  do  Acaraú  à  f.  76,  requisitos  necessários  para  progressão  vertical  e  horizontal, 
deveria ela estar enquadrada no símbolo  10S, e não no 1S,  como decidido pelo Juízo  a 
quo.

OBSERVÂNCIA  QUANTO  À  LEI  Nº  9.494/97.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA. CPC, ART. 557, CAPUT E § 1º-A. SÚMULA N. 253, DO STJ.
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, 1ª C. Cível, Rel. Des.  José Ricardo Porto,  
julgado em 24-07-2014)”. (TJ/PB, Decisão Monocrática n.º 0017171-60.2011.815.0011, Rel. Miguel de 
Britto Lyra Filho, Juiz Convocado, julgado em 07/08/2014).

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 em 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 quinquênio 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 



Posto isso, verificada a omissão apontada, acolho os Embargos com efeitos 
infringentes, para  reformar  o  Acórdão  embargado  e  negar  provimento  ao 
Reexame Oficial, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia  28 de abril  de 2015, 
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves da 
Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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 em 04/10/2013).


