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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022742-12.2011.815.0011.
ORIGEM: 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Flaviano Aguiar Silva.
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier e Elíbia Afonso de Sousa.
APELADO: Município de Campina Grande.
ADVOGADO: Fernanda Augusta Baltar de Abreu.

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  (RECOMPOSIÇÃO  E
REAJUSTAMENTO  DE  NÍVEIS)  C/C  COBRANÇA  (DIFERENÇA  DE
VENCIMENTOS).  SERVIDOR  PÚBLICO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL
HORIZONTAL.  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE/PB.  PLANO  DE
CARGOS,  CARREIRA  E  REMUNERAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO  PÚBLICO
MUNICIPAL.  REENQUADRAMENTO  DO  AUTOR  PELO  MUNICÍPIO
QUANDO  DA  SUPERVENIÊNCIA  DO  ATUAL  PCCR  EM
REFERÊNCIA/CLASSE COMPATÍVEL  COM  SEU  CARGO  E  SEM  PERDA
REMUNERATÓRIA.  NECESSIDADE  DE  DECURSO  DO  TEMPO  DE
SERVIÇO  LEGALMENTE  EXIGIDO  PARA  NOVA  PROGRESSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL
DISCIPLINADA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  N.º  36/2008.
AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO  PELO  MUNICÍPIO  DO
PROCEDIMENTO  DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO.  OMISSÃO  DA
ADMINISTRAÇÃO.  DIREITO  DO  SERVIDOR  DE  DESLOCAR-SE  NA
CARREIRA  APENAS  PELO  CRITÉRIO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO  TEMPORAL  PARA  PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  DATA  DE  AQUISIÇÃO  DO  TÍTULO
ACADÊMICO  NECESSÁRIO  PARA  A  PROGRESSÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS.  PROVIMENTO
PARCIAL.

1. A progressão funcional horizontal do servidor público integrante do Magistério
Público do Município de Campina Grande só poderá ocorrer após o cumprimento
do período de estágio probatório e depende do decurso de três anos de tempo de
serviço e de avaliação de desempenho. Inteligência do art. 56, II e parágrafo único,
da Lei Complementar Municipal n.º 36/2008.

2. Se houve omissão do Município quanto à regulamentação do procedimento da
avaliação  de  desempenho,  em  desrespeito  ao  comando  do  art.  60  da  Lei
Complementar Municipal n.º 36/2008, o servidor tem direito a progredir com base,
exclusivamente,  no  seu  tempo  de  serviço,  não  podendo  ser  prejudicado  pela
omissão da Administração.

3. Os servidores que já integravam o magistério público do Município de Campina
Grande  quando  da  superveniência  da  Lei  Complementar  Municipal  n.º  36/2001
devem ser aproveitados no novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos com



observância dos critérios de habilitação, titulação e tempo de serviço. Inteligência
do art. 2.º, § 1.º, do Decreto Municipal n.º 3.397/2009.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0022742-12.2011.8.15.0011,  na  Ação  de  Recomposição  e  Reajustamento  de
Níveis c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos em que figuram como Apelante
Flaviano Aguiar Silva e como Apelado o Município de Campina Grande.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial.

VOTO.

Flaviano  Aguiar  Silva interpôs  Apelação contra  a  Sentença  prolatada
pelo Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos
autos  da  Ação  de  Recomposição  e  Reajustamento  de  Níveis  c/c  Cobrança  de
Diferença de Vencimentos por ele ajuizada em face daquele  Município, f. 83/88,
que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a superveniência da Lei
Complementar Municipal n.º 36/2008 não gerou redução da remuneração do Autor,
ora  Apelante,  e  de  que,  desde  que  não  haja  alteração  no  montante  global  da
remuneração, pode a Administração Pública modificar índices de reajuste, deixando
de condená-lo em custas e honorários por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões, f. 90/99, afirmou que é servidor público do Município de
Campina Grande, em cujos quadros ocupa dois cargos públicos, um de Professor de
Educação  Básica  1,  desde  15  de  fevereiro  de  1993,  e  outro  de  Professor  de
Educação Básica 3, desde 1.º de fevereiro de 2007, e que possui especialização,
contando,  segundo  seus  cálculos,  à  época  da  interposição  do  recurso,  com,
respectivamente,  18  anos  e  4  anos  de  exercício  de  suas  funções  no  magistério
público municipal.

Alegou  que  tanto  o  Decreto  n.º  2.981/2002,  que  regulamentou  a  Lei
Complementar  Municipal  n.º  9/2001,  como  o  Decreto  n.º  3.397/2009,  que
regulamentou  a  Lei  Complementar  Municipal  n.º  36/2008,  determinaram  o
aproveitamento do tempo de serviço para enquadramento dos servidores nos planos
de cargos, carreira e remuneração então em vigor.

Sustentou que, considerados os cargos que ocupa, sua formação acadêmica
e seu tempo de serviço, deveria estar, respectivamente, nos níveis 6E e 1E, e não no
1E e no 1S, razão pela qual requereu a reforma da sentença para que seja julgado
procedente seu pedido de modificação de referência e de pagamento das diferenças
daí decorrentes, inclusive dos reflexos nos quinquênios e nas gratificações.

Intimado, f. 102, o Município não apresentou contrarrazões, f. 103.

A Procuradoria de Justiça, f. 108/112, pugnou pelo provimento do Apelo,
por entender que restaram provadas as alegações do Apelante.

É o relatório.



O Recurso é tempestivo, f. 89, e dispensado de preparo, por ser o Apelante
beneficiário da gratuidade da justiça, f. 53, pelo que, presentes os demais requisitos
de admissibilidade, dele conheço.

O  quadro  do  Magistério  Público  do  Município  de  Campina  Grande,
segundo disposto no art. 42 da Lei Complementar Municipal n.º 36/20081, f. 31/37,
é  distribuído,  verticalmente,  em  cinco  classes,  cada  uma  se  desdobrando,
horizontalmente, em dez referências.

A progressão funcional está disciplinada no art. 56, nos seguintes termos:

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. 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.

Parágrafo  Único  –  Em  qualquer  hipótese,  as  progressões  horizontal  e  vertical
somente poderão ocorrer após o cumprimento do período de estágio probatório.

A Lei Complementar em análise, no art. 602, fixou o prazo de três meses, a
partir de sua entrada em vigor (ocorrida em maio de 2008), para regulamentação do
procedimento de avaliação de desempenho, o que, até a presente data, não ocorreu.

Ultrapassado o lapso temporal supramencionado, sem que a Administração
tenha disciplinado a matéria, cessou sua discricionariedade, pelo que os servidores
têm direito à progressão exclusivamente pelo tempo de serviço.

O Decreto Municipal n.º 3.397/2009, regulamentando a Lei Complementar
n.º 36/2008, dispondo sobre o aproveitamento dos servidores do quadro efetivo do
magistério público do Município de Campina Grande, estabeleceu, no § 1.º do seu
art.  2.º,  que  os  profissionais  do  magistério,  devidamente  habilitados,  serão
aproveitados no novo Plano de Cargos,  Carreiras e Vencimentos do Magistério,
observados os critérios de habilitação, titulação e tempo de serviço.

O Apelante é servidor público do Município de Campina Grande, ocupante
do cargo de Professor Classe A Nível I, posteriormente renomeado para Professor
de Educação Básica 1, desde 15 de fevereiro de 1993, estando na Classe 1, Nível E,

1 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),  associadas  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.
§  2º.  Os  valores  do  vencimento  básico  bem  como  a  variação  entre  referências  (modalidade
horizontal) e classes (modalidade vertical) constam no ANEXO I, desta Lei.

2 Art. 60. A definição dos critérios e parâmetros, bem como dos procedimentos a serem adotados para
efeitos da progressão horizontal, far-se-á em regulamentação própria, num prazo máximo de 3 (três)
meses  a  partir  da  entrada  em  vigor  da  presente  Lei,  cuja  elaboração  deverá  ser  garantida  a
participação dos profissionais da educação e entidades representativas da categoria.



f. 11/12, e do cargo de Professor de Educação Básica 3 – Matemática, desde 1.º de
fevereiro de 2007, estando, também, na Classe 1, no Nível S, f. 12 e f. 19.

Ante  a  redação  original  do  art.  41  da  Constituição  da  República3,  que
estabelecia  o prazo de dois anos para o estágio probatório,  o Apelante adquiriu
estabilidade,  quanto  ao  primeiro  cargo,  em  1995,  preenchendo  o  primeiro  dos
requisitos para a progressão, consoante disposto no parágrafo único do referido art.
56,  depois  do  que  teve  início  a  contagem  do  tempo  especificamente  para  a
progressão  funcional,  o  que  significa  que,  à  época  do  ajuizamento  da  ação
(29/8/2011),  ele  contava,  para  fins  de movimentação na  carreira,  com dezesseis
anos de exercício da função respectiva.

Embora não haja prova, nos presentes autos, de que o Apelante detém o
título de especialista, extrai-se dos contracheques encartados, f. 12, que a própria
Administração o incluiu no Nível E, destinado aos servidores com especialização, o
que torna essa questão incontroversa.

Considerando que, como visto quanto a esse primeiro cargo, o Apelante se
encontra  na Classe/Nível 1E, em descompasso com seu tempo de serviço e sua
titulação, deve ser enquadrado na 5.ª referência e não na 6.ª, como pleiteado.

Por  outro  lado,  a  documentação  colacionada  noticia  que  o  Apelante
ingressou no cargo de Professor de Educação Básica 3, como dito, no ano de 2007,
já sob a égide da atual redação do art. 41 do texto constitucional4, o que indica que
adquiriu  estabilidade no ano de 2010, depois do que teve início a  contagem do
tempo  de  serviço  para  fins  de  progressão  funcional,  não  contando,  à  época  da
propositura da demanda, sequer com o tempo necessário para progressão à classe 2.

A Administração, porém, não o enquadrou como especialista, pelo que é
impositiva  a  reforma  da  sentença  nesse  ponto,  para  que  seja  ele  incluído  na
Classe/Nível 1E, tal como postulado.

Por fim, em que pese restar incontroverso que o Apelante é pós-graduado,
a não apresentação de qualquer documento comprobatório desse título inviabiliza a
condenação do Ente Federado ao pagamento retroativo dos valores correspondentes
às classes e aos níveis não observados, ante a impossibilidade de aferição da data de
conclusão do curso de especialização e, consequentemente, do momento em que
passou a ter direito aos respectivos acréscimos remuneratórios.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento para,
reformando a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido e determinar
o reenquadramento do Apelante, quanto ao cargo de Professor de Educação
Básica  1,  na  Referência/Classe  5E,  e,  quanto  ao  cargo  de  Professor  de
Educação Básica 3, na Referência/Classe 1E, com fulcro no art. 42, § 1.º c/c o
art.  56,  incs.  I  e II,  ambos da Lei  Complementar Municipal  n.º  36/2008,  e,
considerando  a  sucumbência  recíproca,  o  Apelante  arcará  com  metade  do
valor das custas processuais, observada a suspensão de que trata o art. 98, §

3 Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.

4 Art.  41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público.



3.º, do CPC/2015, estando o Ente Federado isento dessa obrigação, e fixo os
honorários  advocatícios  de  sucumbência  em R$ 1.500,00,  devidos  por  cada
uma das partes ao causídico da parte adversária.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


