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ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  OFICIAL  E  RECURSO  ADESIVO  nº  0027802-
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Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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Gomes da Nóbrega Fragoso
Apelado         : Maria Aparecida Cruz Pereira
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Recorrente    : Maria Aparecida Cruz Pereira
Recorrido : Município de Campina Grande
Remetente     : Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande

REMESSA  OFICIAL,  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO
ADESIVO.  AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  DE  NÍVEIS  C/C
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS. SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL
HORIZONTAL.  LC  Nº  36/2008.  PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  DO  RECURSO  OFICIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  TEMPO  DE  SERVIÇO
COMO  PARÂMETRO  LEGÍTIMO  PARA  A  ASCENSÃO.
PRECEDENTES.  RECURSO  ADESIVO.  PROGRESSÃO
VERTICAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CURSO
DE  ESPECIALIZAÇÃO.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA
NECESSÁRIA E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

– (…)  Não há como negar a progressão horizontal pleiteada pelo
postulante,  vez  que  conta  com  mais  de  vinte  e  cinco  anos  de
magistério,  porquanto  o  critério  de  tempo  de  serviço  é  suficiente
para  acolher  seu  pleito  e  manter  a  sentença  a  quo.  TJPB;  Rec.
001.2012.004.774-9/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 22/11/2013; Pág. 17)

–  (…)  Do  cotejo  da  novel  legislação,  a  saber  LC 036/2008,  que
dispõe  sobre  o  Estatuto  e  o  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Remuneração  do  Magistério  Público  do  Município  de  Campina
Grande,  infere-se  que  o  quadro  do  magistério  é  dividido  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, nos termos do seu
art. 42. Demonstrado que a servidora preenche os requisitos para a
mudança  de  nível,  Curso  de  Especialização,  inclusive,  com
implantação administrativa, há de ser deferido, também, o direito ao



pagamento  retroativo  dos  valores  recebidos  a  menor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00054983120158150011,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 03-10-2017)  

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade,  rejeitar a preliminar e,  no mérito,  negar
provimento ao recurso oficial e ao apelo e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos
do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível em razão da sentença de
fls. 161/165 que, nos autos da Ação de Recomposição e Reajustamento de Níveis manejada
por  Maria  Aparecida  Cruz  Pereira contra  o  Município  de  Campina  Grande,  julgou
procedente o pedido, para determinar ao demandado que reenquadre a autora na referência 3P,
condenando o réu ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas a partir de dezembro de
2009, levando em consideração os valores pagos a título de vencimento básico que deveriam
ter sido pagos na referência devida a cada ano, incidindo esta diferença sobre os quinquênios,
até a efetiva implantação do vencimento equivalente a essa referência, acrescido de juros de
mora a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter sido paga cada
parcela.

Em suas  razões  recursais  (fls.  170/186),  o  Município  de  Campina
Grande  pugnou,  preliminarmente,  pela  prescrição,  e  no  mérito,  pelo  provimento  de  seu
recurso para reformar integralmente a sentença, uma vez que não foi editada a legislação que
disciplinará  a  progressão  na  modalidade  horizontal,  de  modo  que  a  edilidade  não  pode
proceder a essa progressão. Afirma, ademais, que há um reenquadramento previsto na Lei
Complementar nº 064/2012. 

Contrarrazões às fls. 191/199.

A demandante apresentou recurso adesivo (fls. 200/204) alegando ter
direito à progressão vertical por possuir Diploma de Curso de Especialização, pugnando pelo
reconhecimento do nível 3E, em razão de sua titulação.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória
(fls. 219/220).

É o relatório. VOTO.

Nos termos da  Súmula 490 do STJ, quando a sentença for ilíquida,
deve ser conhecida a remessa. 

Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a  sessenta
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.



Portanto, conheço, de ofício, da remessa oficial.

Preliminar de nulidade da sentença

Na hipótese, o apelante pretende anular a sentença ante a alegação de
que o julgamento foi além do pedido formulado pela autora, que pleiteou a progressão para o
nível 2E e a sentença concedeu a progressão para os níveis 3P.

Ora,  na  hipótese  não  há  que  se  falar  em  nulidade,  porquanto  a
magistrada a quo apenas concluiu que da data em que foi ajuizada a ação até o julgamento de
mérito, a promovente não faria  jus apenas ao nível 2E, mas sim ao nível 3P. Inexiste vício
nesse sentido, porquanto o direito à progressão encontra-se devidamente comprovado, ou seja,
ainda que a promovente não tivesse mencionado o nível da carreira, bastaria informar o tempo
de serviço que se concluiria pelo nível para o qual deveria haver a progressão.

Saliente-se que a própria magistrada ao fixar o nível para a progressão
afirmou (fl. 162) que a autora possuía sete anos de magistério, devendo ser enquadrada no
nível 3P, isto é, na data da sentença a promovente já havia somado mais sete anos de serviço
que resultariam em um novo nível de progressão.

Por tais razões, rejeito a preliminar. 

Mérito

A matéria trazida para apreciação diz respeito ao direito da requerente,
ora apelada, servidora pública municipal ocupando o Cargo de Professora de Educação Básica
1, ao enquadramento funcional da carreira do Magistério, cumprindo as exigências da Lei
Complementar nº 036/2008.

Pois bem. 

O Plano de Cargos Carreira  e  Remuneração do Magistério  Público
Municipal prevê no art. 42 da LC nº 036/2008 a evolução ocupacional do magistério, sendo
distribuído  em  classes  verticais,  designadas  pelas  letras  P (Pedagógico),  S  (Superior),  E
(Especialização), M (Mestrado) e D (Doutorado), e em classes horizontais, designadas pelos
numerais de 1 a 10, devendo ser efetivada mediante critérios e parâmetros.

Sustentou o Município apelante que não foi regulamentada a minuta
do decreto dispondo acerca dos procedimentos de avaliação de desempenho, não podendo a
edilidade conceder progressão horizontal enquanto não for editado o referido ato normativo.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, percebe-se que autora
faz jus à evolução na classe horizontal, devendo evoluir do nível 1P para o nível 3P, haja vista
que,  nos termos do art.  56 da referida lei  complementar,  os critérios estabelecidos para o
aproveitamento dos magistérios no PCCR observará a titulação, qualificação, desempenho do
trabalho e tempo de serviço e, no caso específico, a servidora, na data da sentença, contava
com 07 (sete) anos de magistério.

Nesse sentido, o art. 56 da LC 036/2008 dispõe:
 
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; 

Dessa forma, a progressão horizontal, na forma em que foi implantada
pelo PCCR-2008 —  que exige, além do tempo de serviço, avaliação de desempenho — deve
ser aplicada aos servidores em início de carreira ou em fase intermediária, não podendo ser
imposta  à  autora,  que  está  com sete  anos  de serviço  no  magistério  municipal,  estando o
critério de tempo de serviço o único a ser exigido para o seu enquadramento na referência
almejada. 

Ademais,  a  legislação  em referência  está  em  vigor  desde  2008,  e
segundo informações da edilidade, o decreto regulamentador, que disporá sobre os critérios
para a progressão horizontal,  ainda se encontra em fase de elaboração. Não se mostrando
justificável que a autora seja enquadrada em um nível intermediário – e, consequentemente,
inferior ao que tem direito – por ato omissivo do ente municipal. 

Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça.
Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  Ação  de  recomposição  e
reajustamento de nível c/c cobrança de diferença de vencimento. Prejudicial.
Prescrição. Rejeição. Servidora municipal. Professora. Tempo de serviço como
parâmetro legítimo para a ascensão almejada. Progressão horizontal e vertical
de acordo com a LC 036/2008. Manutenção do decisum. Desprovimento. A LC
036/2008  que  dispõe  sobre  o  estatuto  e  o  plano  de  cargos,  carreira  e
remuneração  do  magistério  do  município  de  campina  grande  prevê  a
progressão vertical diretamente relacionada à classe (titulação) e a horizontal
que se refere ao tempo de 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  anos,  mediante  avaliação  de
desempenho,  a  capacitação  obtida  e  o  tempo  de  serviço.  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; Rec. 001.2012.006622-8/001; Terceira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB
19/12/2013; Pág. 34) 

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 COM TEMPO PARA APOSENTAÇÃO. MAIS DE 26 (VINTE
E  SEIS)  ANOS  DE  MAGISTÉRIO.  TEMPO  DE  SERVIÇO  COMO
PARÂMETRO LEGÍTIMO PARA A ASCENSÃO ALMEJADA.  REFORMA
DO  DECISUM.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  PROCEDÊNCIAS  DOS
PEDIDOS. 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 critérios
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 vinte e seis anos de magistério, porquanto o
critério de tempo de serviço é suficiente a amparar o seu pleito. (TJPB; AC
001.2011.024.661-6/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 22/05/2013; Pág. 13) 

No tocante  ao  reenquadramento  previsto  na  lei  64/2012,  não  pode
subsistir a tese de que o professor estaria, até a lei de 2012, sem nenhuma progressão na
carreira, embora acumulando tempo de serviço suficiente, conforme disciplina a LC 36/2008,
seria negar vigência à Lei Complementar mencionada.

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, nos moldes em que concedida em primeiro grau de jurisdição.

Desta maneira,  o recurso apelatório e a remessa necessária devem
ser desprovidos.

Quanto  ao  pleito  formulado  no  recurso  adesivo,  referente  à
progressão vertical em decorrência da autora possuir Diploma de Curso de Especialização, é
de se reconhecer o direito ao enquadramento no nível 3E, em razão de sua titulação.

A LC 036/2008, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Campina Grande, infere-se
que  o  quadro  do  magistério  é  dividido  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, nos termos do seu art. 42.

Sem delongas, tem-se que a promovente faz jus à progressão vertical,
posto que demonstrou, efetivamente, certificado de conclusão do Curso de Especialização (fl.
14),  haja  vista  que,  nos  termos  do  art.  56  da  referida  lei  complementar,  os  critérios
estabelecidos  para  o  aproveitamento  dos  magistérios  no  PCCR  observará  a  titulação,
qualificação, desempenho do trabalho e tempo de serviço.

Jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO
DE  NÍVEIS  C/C  COBRANÇA  DE  DIFERENÇA  DE  VENCIMENTO.
SERVIDORA  MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PROGRESSÃO  VERTICAL.
POSSIBILIDADE.  REQUISITOS  COMPROVADOS.  LC  036/2008.
PAGAMENTO  DOS  VALORES  RETROATIVOS  QUE  SE  IMPÕE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. Do cotejo da novel legislação, a saber LC 036/2008, que dispõe
sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público  do  Município  de  Campina  Grande,  infere-se  que  o  quadro  do
magistério  é  dividido  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, nos termos
do seu art.  42. Demonstrado que a servidora preenche os requisitos para a
mudança  de  nível,  Curso  de  Especialização,  inclusive,  com  implantação
administrativa, há de ser deferido, também, o direito ao pagamento retroativo
dos valores recebidos a menor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº



00054983120158150011,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 03-10-2017) 

Assim,  demonstrado  que  a  servidora  preenche  os  requisitos  para  a
mudança de nível, Curso de Especialização, inclusive, com implantação administrativa, há de
ser deferido, também, o direito ao pagamento retroativo dos valores recebidos a menor. 

Feitas estas considerações,  rejeito a preliminar e,  no mérito,  nego
provimento ao recurso apelatório e à remessa oficial. No que tange ao  recurso adesivo,
dou provimento para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito da autora à
progressão vertical, com enquadramento no nível 3E, bem como condenando o demandado ao
pagamento das diferenças salarias pagas a menor, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Participaram ainda  do julgamento  o Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado



Presidiu o julgamento,  com voto, a Exma. Desa.  Maria das Graças
Morais Guedes. Participaram do julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz de direito
com jurisdição limitada e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 25 de abril de 2017.

João Batista Barbosa
    Juiz convocado



         
ESTADO DA PARAÍBA
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APELAÇÃO  CÍVEL,  REMESSA  OFICIAL  E  RECURSO  ADESIVO  nº  0027802-
58.2014.815.0011 — 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível em razão da sentença de
fls. 161/165 que, nos autos da Ação de Recomposição e Reajustamento de Níveis manejada
por  Maria  Aparecida  Cruz  Pereira contra  o  Município  de  Campina  Grande,  julgou
procedente o pedido, para determinar ao demandado que reenquadre a autora na referência 3P,
condenando o réu ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas a partir de dezembro de
2009, levando em consideração os valores pagos a título de vencimento básico que deveriam
ter sido pagos na referência devida a cada ano, incidindo esta diferença sobre os quinquênios,
até a efetiva implantação do vencimento equivalente a essa referência, acrescido de juros de
mora a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter sido paga cada
parcela.

Em suas  razões  recursais  (fls.  170/186),  o  Município  de  Campina
Grande  pugnou,  preliminarmente,  pela  prescrição,  e  no  mérito,  pelo  provimento  de  seu
recurso para reformar integralmente a sentença, uma vez que não foi editada a legislação que
disciplinará  a  progressão  na  modalidade  horizontal,  de  modo  que  a  edilidade  não  pode
proceder a essa progressão. Afirma, ademais, que há um reenquadramento previsto na Lei
Complementar nº 064/2012. 

Contrarrazões às fls. 191/199.

A demandante apresentou recurso adesivo (fls. 200/204) alegando ter
direito à progressão vertical por possuir Diploma de Curso de Especialização, pugnando pelo
reconhecimento do nível 3E, em razão de sua titulação.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória
(fls. 219/220).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


