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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
REAJUSTAMENTO  SALARIAL  EM 
DECORRÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DOS NÍVEIS 
C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  DE 
VENCIMENTOS.  PROFESSORA  DE  EDUCAÇÃO 
BÁSICA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. REMESSA 
OFICIAL.  SENTENÇA  ILÍQUIDA. 
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA Nº  490,  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  INCONFORMISMO  DA  EDILIDADE. 
PROGRESSÃO  VERTICAL. 
REENQUADRAMENTO  NA  CLASSE  E. 
DESLOCAMENTO  HORIZONTAL.  MUDANÇA 
PARA  O  NÍVEL  4.  ATENDIMENTO  DAS 
EXIGÊNCIAS  LEGAIS.  DIREITO  RECONHECIDO 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇAS 
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SALARIAS  DECORRENTES  DO  NOVO 
ENQUADRAMENTO.  CABIMENTO.  VALORES 
RETROATIVOS.  ADIMPLEMENTO  DEVIDO. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESA 
OFICIAL.

- Deve ser reconhecida de ofício a remessa oficial, eis 
que,  por  força  da  Súmula  nº  490,  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  “A  dispensa  de  reexame 
necessário,  quando  o  valor  da  condenação  ou  do 
direito  controvertido  for  inferior  a  60  salários 
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

-  Tendo  o  ente  municipal  reconhecido, 
administrativamente,  o  direito  da  servidora  e 
procedido  ao  seu  reenquadramento  na  classe/nível 
4E do cargo de Professor de Educação Básica 3, deve-
se  reconhecer  o  direito  de  percebimento  retroativo 
das  diferenças  salarias  decorrentes  do  novo 
enquadramento, na forma estabelecida na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial e a apelação.

Sônia  Maria  Guedes  Mendonça  ajuizou Ação  de 
Reajustamento Salarial em Decorrência de Implantação de Níveis c/c Cobrança de 
Diferença  de  Vencimentos,  em  face  do Município  de  Campina  Grande, 
argumentando ser servidora pública municipal efetiva e ter sido nomeada no dia 02 
de fevereiro de 2004 para ocupar o cargo de Professora de Educação Básica,  não 
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estando,  contudo,  o  promovido  cumprindo  o  determinado  na Lei  Complementar 
Municipal nº 036/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
do Magistério, porquanto não vem pagando o valor do vencimento que lhe é devido 
em razão de ocupar o cargo de Professor de Educação Básica 3 - 4E, que, segundo a 
autora,  seria  em torno  de  R$  1.956,70  (mil  novecentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e 
setenta centavos). Por fim, ao fundamento de que o errôneo enquadramento acarreta-
lhe  prejuízo  financeiro,  pleiteou  o  reajustamento  dos  seus  vencimentos  com  o 
consequente  pagamento  das  parcelas  em  atraso  decorrente  da  implantação 
administrativa dos seus níveis, observada a prescrição quinquenal.

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou 
contestação,  fls.  106/117,  arguindo,  como  prejudicial,  a  prescrição  quinquenal  da 
pretensão de cobrar as parcelas em atraso. No mérito, refutou os termos da exordial e 
postulou a total improcedência dos pedidos.

O Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão 
exordial, consignando os seguintes termos, fls. 137/138V:

Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e 
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO 
PROCEDENTE,  EM  PARTE,  A  AÇÃO,  com  a 
apreciação do mérito,  nos termos do art.  269, I,  do 
CPC,  para  condenar  o  Município  de  Campina 
Grande  ao  pagamento  para  a  parte  promovente, 
SONIA  MARIA  GUEDES  MENDONÇA,  das 
diferenças  das  parcelas  vencidas  a  partir  de 
novembro  de  2009,  levando  em  consideração  os 
valores pagos a título de vencimento (básico), e que 
deveriam ter sido pagos na classe e referência que 
possuía no mês de abril de 2008 (data da implantação 
do  PCCR),  incidindo  esta  diferença  sobre  os 
quinquênios,  até  a  efetiva  implantação  no  seu 
vencimento,  que  ocorreu  no  mês  do  setembro  de 
2014,  quando  foi  enquadrada  na  referência  4E, 
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acrescido de correção monetária a partir da data que 
deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora a 
partir da citação.
Condeno  ainda  o  Município  no  pagamento  das 
despesas eventualmente efetivadas (não em custas) e 
honorários  advocatícios  à  base  de  10%  (dez  por 
cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,  o  ente  municipal  interpôs 
APELAÇÃO,  fls.  142/155,  aduzindo, em síntese,  que a Administração, quando da 
implantação das disposições da Lei Complementar nº 036/2008, que dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, respeitou a irredutibilidade 
de  vencimentos  da  autora,  sendo  descabido  falar  em  prejuízo  financeiro.  Alega, 
outrossim, que o aproveitamento da autora se deu em conformidade com a legislação 
em vigor,  porquanto  observadas  classe  profissional,  titulação e  referência  salarial 
correspondentes  à  época de  cada aproveitamento,  ressaltando,  a  um só tempo,  a 
impossibilidade de progressão na modalidade horizontal, haja vista a ausência de 
legislação em vigor disciplinando os critérios e parâmetros necessários para fins de 
realização do precedimento de avaliação de desempenho, condição para mudança de 
referência.  Argumenta,  ainda,  que a  Lei  Complementar  nº  064/2012  estabelece  os 
critérios para o reenquadramento dos servidores públicos municipais com base no 
tempo de serviço, assim como não ser cabível ao Poder Judiciário conceder aumento 
de  remuneração,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  ao  art.  2º,  da  Constituição 
Federal. Requer, por fim, o provimento do apelo.

Contrarrazões,  fls.  160/172,  refutando  as  alegações 
recursais e postulando a manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da Dra. 
Vanina Nóbrega de Freitas  Dias Feitosa,  fls.  177/179,  não se manifestou sobre o 
mérito.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

De início, os presentes autos aportaram a esta Corte 
de Justiça pela interposição de Recurso Apelatório, sendo que, em face da sentença 
ser ilíquida, por força da Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a 
qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito 
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”, 
reconheço de ofício a Remessa Oficial.

Assim,  passo a analisar  conjuntamente as  questões 
postas na Remessa Oficial e Apelação.

O cerne da questão posta a desate reside em saber se 
Sônia Maria Guedes Mendonça, Professora de Educação Básica 3, reenquadrada na 
classe/nível  4E,  nos  moldes  da  Lei  Complementar  nº  036/2008,  do  Município  de 
Campina Grande,  faz  jus  ao  percebimento das  diferenças  salarias  decorrentes  do 
novo enquadramento realizado administrativamente pela edilidade, a partir de 1º de 
setembro de 2014, conforme demonstra a documentação acostada às fls. 130/134.

A resposta é positiva, conforme adiante se explicará.

A Lei Complementar nº 036/2008, que dispõe sobre o 
Estatuto e o Plano de Cargos,  Carreira e Remuneração do Magistério Público do 
Município de Campina Grande, divide a categoria em 05 (cinco) classes, designadas 
pelas  letras  P  (Pedagógico),  S  (Superior),  E  (Especialização),  M  (Mestrado)  e  D 
(Doutorado),  o  que  caracteriza  a  modalidade  de  progressão  vertical  na  carreira, 
conforme preleciona o art. 42, da lei em referência, fls. 29/70.

Cada  uma  dessas  classes  desdobra-se  em  10  (dez) 
referências,  designadas  de  1  a  10,  que  representam  a  progressão  horizontal do 
servidor, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

Analisando  os  autos,  vê-se  que  o  Município  de 
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Campina  Grande,  no  dia  1º  de  setembro  de  2014,  fls.  130/134,  procedeu  ao 
reenquadramento da  autora na  classe  E,  referência  4,  do Cargo de Professor  de 
Educação Básica 3, pois preenchidos pela servidora os requisitos para tanto, significa 
dizer, em razão de a mesma possuir Especialização e tempo de serviço necessário 
para tanto, conforme comprovam os documentos de fls. 11/15.

Assim,  dúvidas  não  há  que  a  servidora  faz  jus  às 
diferenças salariais decorrentes do reenquadramento realizado administrativamente 
pelo  ente  municipal  no  dia  1º  de  setembro  de  2014,  com  incidências  sobre  os 
quinquênios,  nos  moldes  estipulados  na  sentença,  respeitada  a  prescrição 
quinquenal.

Sobre o tema:

REEXAME  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO DE NÍVEIS 
C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE 
VENCIMENTOS.  PROFESSORA  MUNICIPAL. 
REENQUADRAMENTO  EM  RAZÃO  DE  PLANO 
DE  CARGOS  E  CARREIRAS  (LC  036/2008). 
PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  EXIGÊNCIA 
NORMATIVA DE TRÊS REQUISITOS (TEMPO DE 
SERVIÇO,  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  E 
CAPACITAÇÃO). PREENCHIMENTO APENAS DO 
PRESSUPOSTO TEMPORAL.  LEI  QUE ATRIBUI À 
ADMINISTRAÇÃO  ESTIPULAR  OS  CRITÉRIOS 
PARA A AFERIÇÃO  DAS  DEMAIS  EXIGÊNCIAS. 
NÃO EXPEDIÇÃO DO REGRAMENTO NO PRAZO 
FIXADO  PELA  NORMA.  OMISSÃO  DO 
ADMINISTRADOR. DIREITO DA SERVIDORA EM 
DESLOCAR-SE  NA  CARREIRA  PELO  CRITÉRIO 
EXCLUSIVO  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO. 
IMPOSSIBILIDADE  DO  ENTE  PÚBLICO 
UTILIZAR-SE  DE  SUA PRÓPRIA INÉRCIA PARA 
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NEGAR  A  ASCENSÃO  FUNCIONAL. 
RETROATIVO  DEVIDO  COM  REFLEXO  NAS 
DEMAIS  VERBAS  SALARIAIS,  RESPEITADA  A 
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 
1.  "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 
00120090206606001, 1ª Câmara Cível,  Rel.  Des.  José 
Di Lorenzo Serpa, julgado em 24/03/2011).
2.  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.
3. Constatada a necessidade de reenquadramento, é 
devido  o  retroativo  com  base  nos  novos  valores, 
inclusive com reflexo nas demais verbas, respeitada a 
prescrição  quinquenal.  (TJPB;  RO  AC  nº 
00194727720118150011,  4ª  Câmara  Especializada 
Cível,  Relator  Desembargador  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira, julgamento em 11/03/2015).

E,

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  E 
REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS  C/C  COBRANÇA 
DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDORA 
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PÚBLICA  MUNICIPAL.  ASSISTENTE  SOCIAL 
EDUCACIONAL E PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA  I.  PLANO  DE  CARGOS,  CARREIRA  E 
REMUNERAÇÃO.  PROGRESSÃO  HORIZONTAL. 
MUDANÇA  DE  NÍVEL  A  CADA  TRÊS  ANOS 
TRABALHADOS.  DIREITO  ASSEGURADO. 
INTELIGÊNCIA  DA  LC  Nº  36/2008.  REFLEXOS 
APENAS  SOBRE  OS  QUINQUÊNIOS. 
PAGAMENTO  RETROATIVO  DAS  DIFERENÇAS. 
JURISPRUDÊNCIA.  REFORMA  DA  SENTENÇA. 
ACOLHIMENTO  PARCIAL  DO  PEDIDO 
EXORDIAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
APELAÇÃO. - "De acordo com os arts. 56, II,  e 60, 
ambos  da  LC nº  036/2008,  a  progressão  horizontal 
deve ser feita de uma referência para outra, dentro 
da  mesma  classe  e  cargo,  a  cada  03  (três)  anos, 
contados  após  o  período  de  estágio  probatório, 
mediante  avaliação  de  desempenho.  Não  tendo  a 
Administração definido os critérios e parâmetros e os 
procedimentos a serem adotados para a mudança de 
referência, não observando o lapso temporal previsto 
em  lei  para  tal  regulamentação,  cessa  a 
discricionariedade  avaliativa,  sendo  direito  dos 
servidores à progressão pelo requisito exclusivo do 
tempo de serviço, já que a ninguém é dado o direito 
de beneficiar-se de sua própria torpeza. - Não há que 
se falar em ausência de prova quanto à diferença de 
vencimentos  entre  os  níveis  profissionais,  quando 
verificada  a  existência  de  um  plano  de  cargo  e 
carreira,  cujo  objetivo,  naturalmente,  é  o 
estabelecimento  de  critérios  de  diferenciação, 
inclusive,  pecuniária.  Trate-se,  à  evidência,  de  um 
fato  de  conhecimento  notório,  incontroverso,  que, 
por essa razão, a doutrina denomina de axiomático. - 
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Analisando-se a situação fático-jurídica sob o prisma 
da consideração de fatos relevantes à influência do 
julgamento da lide, restando verificado que a autora 
conta  com  o  correspondente  tempo  de  serviço 
exigido para a progressão funcional, de acordo com o 
cálculo firmado pelo parágrafo único do art.  56 da 
LC nº 036/2008, há de lhe ser garantido o direito ao 
correto enquadramento e  o  pagamento dos valores 
recebidos  a  menor  em  decorrência  da  situação” 
(TJPB  -  AC  nº  00062085620128150011,  4ª  Câmara 
Especializada  Cível,  Relator  Desembargador  João 
Alves da Silva, julgamento em 17/05/2016).

Nessa  senda,  a  alegação  de  ausência  de  legislação 
local disciplinando os critérios e parâmetros necessários para fins de realização do 
precedimento de avaliação de desempenho, condição necessária para a progressão 
horizontal, não pode ser utilizada como fundamento para questionar o percebimento 
dos valores  retroativos devidos  a  título  de diferença de vencimentos,  pois,  como 
cediço, a ninguém é dado o direito de se beneficiar de sua própria torpeza.

Os  honorários  advocatícios  foram  arbitrados  em 
conformidade com o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, então vigente.

Por outro lado, é oportuno esclarece que, diante da 
não interposição de recurso apelatório pela autora, descabe a esta instância recursal 
verificar o acerto ou não da sentença no que tange ao termo limite estabelecido para 
fins de percebimento das diferenças de vencimentos, no caso, até o mês de setembro 
de 2014, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO À 
REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO,  mantendo a decisão de primeiro grau em 
todos os seus termos.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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