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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA  N.º
0004280-65.2015.815.0011.
ORIGEM: 3.ª Vara da Fazenda de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Município de Campina Grande.
PROCURADOR: George Suetônio Ramalho Júnior (OAB/PB nº 11.567).
EMBARGADA: Maria do Socorro Figueiredo Benevides Irineu.
ADVOGADO: Antonio José Ramos Xavier (OAB/PB nº 8.911).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E  ATRIBUIÇÃO  DE  CARÁTER  PREQUESTIONATÓRIO  EM  SEDE  DE
EMBARGOS. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a  decisão  de  forma clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3.  Não há  como se  atribuir caráter  prequestionatório  aos  Aclaratórios  quando o
Acórdão dissecou toda a matéria discutida, inexistindo qualquer eiva de omissão a
ser sanada.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Apelação  Cível  e  Remessa  Necessária  n.º  0004280-
65.2015.815.0011,  em que  figuram como Embargante  o  Município  de  Campina
Grande, e como Embargada Maria do Socorro Figueiredo Benevides Irineu.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

O Município de Campina Grande opôs Embargos de Declaração contra o
Acórdão, f. 213/215, que negou provimento a sua Apelação e à Remessa Necessária,
mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara da Fazenda Pública daquela
Comarca,  f.  158/161,  nos  autos  da  Ação  de  Recomposição  e  Reajustamento  de
Níveis c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos em face dele ajuizada por Maria
do Socorro Figueiredo Benevides Irineu, que julgou parcialmente o pedido, com
fulcro no art.  42, da LC 36/2008, que dispõe sobre o PCCR do magistério local,
determinando o enquadramento da Autora,  Professora da rede de ensino daquele



Município, na referência 8E, e condenou a Edilidade ao pagamento das diferenças
das parcelas vencidas a partir de 1º de abril de 2013, incidindo a diferença sobre os
quinquênios até a efetiva implantação do vencimento equivalente a essa referência.

Em suas razões recursais, f. 219/233, sustentou que o Acórdão incorreu em
omissão por supostamente não haver se pronunciado expressamente acerca dos arts.
37 e 39, da Constituição Federal, que tratam da aplicação do princípio da legalidade
e  da  autonomia  do  chefe  do  executivo  em  regulamentar  matéria  relativa  a
vencimento de servidores, bem como sobre a Súmula nº 339, do Supremo Tribunal
Federal.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto
defeito indicado e, dando-lhes efeito modificativo, o Acórdão seja reformado e o
pedido  julgado  improcedente,  bem  como  para  que  sejam  prequestionados  os
dispositivos apontados, possibilitando a interposição de recurso à Instância Superior.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material na Decisão embargada1.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  as  questões
trazidas  no  Apelo,  concluindo  que  a  Autora/Embargada  possui  direito  ao
enquadramento  pleiteado,  tendo  preenchido  os  requisitos  necessários  para
progressão vertical e horizontal, previstos na Lei Complementar n.º 36/2008,  que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público  do  Município  de  Campina  Grande,  consoante  se  verifica  do  seguinte
excerto:

A Autora/Apelada é servidora pública municipal desde 11/03/1992, exercendo
o cargo de Professor, conforme a Portaria n.º 0333/92, f. 12.

Alegou que é enquadrada na Classe 4E, f. 13, mas que, embora tenha sido
realizada  a  progressão  vertical,  em  razão  de  ter  concluído  o  Curso  de
Especialização em Inclusão Escolar, em 10 de fevereiro de 2007, f. 15, não foi
contemplada com a progressão horizontal a que faria jus, em razão de seus vinte e
três anos de tempo de serviço, prevista no art. 56, II, da Lei Complementar n.º
36/2008,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  e  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração do Magistério Público do Município de Campina Grande. […]

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

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.



Portanto, além do lapso da prestação do serviço, para a progressão horizontal,
a legislação exige avaliação do desempenho e capacitação em cursos oferecidos
pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura ou por instituições credenciadas
[…]

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 sobre o
procedimento de avaliação e capacitação, entretanto, segundo consta dos autos,
até o presente momento o ato não foi editado pelo Poder Público. 

E  é  justamente  na  ausência  de  tal  norma  regulamentadora  que  o
Município/Apelante sustenta a tese de indeferimento da movimentação aludida. 

Todavia, entendo que a citada progressão deve ser realizada levando-se em
consideração apenas o tempo de serviço, enquanto não disciplinada as demais
exigências, posto que a ninguém é dado o direito de se beneficiar de sua própria
torpeza.

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.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, posto que o Acórdão fez
referência  expressa  aos  normativos  regentes  e  aos  precedentes  jurisprudenciais
recentes que solidificaram a tese adotada, não havendo necessidade de remissão
genérica a todo e qualquer dispositivo constitucional ou legal que diga respeito,
direta ou indiretamente, à matéria posta em discussão, vislumbrando-se, ao revés,
nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e coerentemente decidido, em
patente desconformidade com incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015.

Não estando presentes quaisquer dos vícios apontados nos Embargos de
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhes
não tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria
discutida.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

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 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador 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


