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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RECOMPOSIÇÃO E  REAJUSTAMENTO  DE NÍVEIS  C/C
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTO. ORIEN-
TADOR  EDUCACIONAL  MUNICIPAL.  REENQUADRA-
MENTO EM RAZÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREI-
RAS  (LC  036/2008).  PROGRESSÃO  HORIZONTAL.  EXI-
GÊNCIA NORMATIVA DE 03 (TRÊS) REQUISITOS (TEM-
PO DE SERVIÇO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CA-
PACITAÇÃO).  PREENCHIMENTO APENAS DO PRESSU-
POSTO TEMPORAL. LEI QUE ATRIBUI À ADMINISTRA-
ÇÃO  ESTIPULAR  OS  CRITÉRIOS  PARA  A  AFERIÇÃO
DAS  DEMAIS  EXIGÊNCIAS.  NÃO  EXPEDIÇÃO  DO  RE-
GRAMENTO NO PRAZO FIXADO PELA NORMA. OMIS-
SÃO DO ADMINISTRADOR. DIREITO DO SERVIDOR EM
DESLOCAR-SE NA CARREIRA PELO CRITÉRIO EXCLU-
SIVO DE TEMPO DE SERVIÇO.  IMPOSSIBILIDADE DO
ENTE PÚBLICO UTILIZAR-SE DE SUA PRÓPRIA TORPE-
ZA PARA NEGAR A ASCENSÃO FUNCIONAL. RETROA-
TIVO  DEVIDO  COM  REFLEXO  NAS  DEMAIS  VERBAS
SALARIAIS,  RESPEITADA  A  PRESCRIÇÃO  QUINQUE-
NAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- Ultrapassado o lapso temporal definido pela LC 036/2008 (03 me-
ses), sem que a administração discipline a matéria, cessou-se sua
discricionariedade, sendo direito dos servidores a progressão pelo
requisito exclusivo do tempo de serviço.

- Constatada a necessidade de reenquadramento, é devido o retroa-
tivo com base nos novos valores, inclusive com reflexo nas demais
verbas, respeitada a prescrição quinquenal.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de  Reexame Necessário e Apelação Cível,  em face da sentença de
fls. 82/85, que, nos autos da ação de recomposição e reajustamento de níveis c/c cobrança de venci-
mentos, movida por Severino Jovem de Araújo em face do Município de Campina Grande, jul-
gou procedente o pedido autoral, para determinar o reenquadramento do demandante na referência
“3E”, e o respectivo retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões (fls. 122/140), a municipalidade aduz a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico e que não houve decrescimento financeiro.

Por fim, afirma que a recente LC 64/2012 prevê a forma correta de reequadra-
mento para o recorrido, não havendo que se falar em direito à movimentação requerida.

Contrarrazões não apresentadas (fls. 122).

A Douta Procuradoria de Justiça, às fls. 109/118, proferiu manifestação pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O demandante  (Orientador  Educacional)  alega  na  exordial,  em síntese,  que
após a implantação do PCCR, através da Lei Complementar nº 036/2008, ocorrida em maio de
2008, deveria ter sido enquadrado no nível “3E”. Todavia, restou classificado como “1E”, conforme
contracheques de fls. 13. 

Assim, aduz suportar decréscimo salarial, devido ao errôneo enquadramento. 

Do cotejo da novel legislação, a saber LC 036/2008, que dispõe sobre o Estatu-
to e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Campina
Grande, infere-se que o aludido quadro é dividido em 05 (cinco) classes, designadas pelas letras
P(Pedagógico), S(Superior), E(Especialização), M(Mestrado) e D(Doutorado), caracterizando a mo-
dalidade de progressão vertical na carreira, nos termos do seu art. 42.

Cada uma dessas classes, por sua vez, desdobra-se em 10 (dez) referências, de-
signadas de 1 a 10, representando a progressão horizontal do servidor, nos termos do §1º do referi-
do dispositivo.

Pois bem.

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

Vejamos o dispositivo da LC 036/2008 aplicável:

art. 56. “A carreira do Magistério Público Municipal está baseada ex-
clusivamente na titulação, na qualificação, no desempenho do trabalho e
no tempo de serviço do profissional, e poderá ocorrer:
(…)
II-  Horizontalmente,  de  uma referência para outra,  dentro da mesma
classe e cargo,  a cada 3 (três) anos, mediante avaliação de desempe-
nho, a capacitação obtida  e do tempo de serviço;

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, conforme art. 59 do PCCR (fls.38).
Veja-se:

“Art. 59. A Progressão Horizontal ocorrerá pela qualificação do traba-
lho docente, satisfazendo ainda os critérios de:
I – avaliação de desempenho;
II – capacitação em cursos oferecidos pela Secretaria de Educação, Es-
porte e Cultura ou por instituições credenciadas.”

Segundo o mesmo diploma, no artigo seguinte (art. 60), “a definição dos crité-
rios e  parâmetros, bem como dos procedimentos a serem adotados para efeitos da progressão ho-
rizonta, far-se-á em regulamentação própria, num prazo máximo de 3 (três) meses a partir da en-
trada em vigor da presente Lei, cuja elaboração deverá ser garantida a participação dos profissio-
nais da educação e entidades representativas da categoria.” 

E é justamente na ausência de tal norma regulamentadora que o município se
sustenta para indeferir a 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.

O PCCR, em seu art. 60, fixou prazo de 03 (três) meses, a partir da entrada em
vigor do normativo (ocorrida em maio de 2008), para regulamentação sobre o procedimento de ava-
liação e capacitação, entretanto, segundo consta dos autos, até o presente momento o ato não foi
editado pelo Poder Público. 

Por tal motivo, entendo que, ultrapassado o lapso temporal supracitado sem
que a administração discipline a matéria, cessou sua discricionariedade, sendo direito dos funcioná-
rios a progressão pelo requisito exclusivo do tempo de labor.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Esse é o entendimento desta Corte:

REMESSA  OFICIAL,  APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE NÍVEIS C/C COBRANÇA DE DIFE-
RENÇAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRO-
GRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LC Nº 36/2008. PROCEDÊN-
CIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DO RECURSO OFICIAL. IRRE-
SIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  REJEI-
ÇÃO. MÉRITO. TEMPO DE SERVIÇO COMO PARÂMETRO LEGÍTI-
MO  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 PRO-
VIMENTO DO RECURSO ADESIVO. - (...)  Não há como negar a pro-
gressão horizontal pleiteada pelo postulante, vez que conta com mais de
vinte e cinco anos de magistério, porquanto o critério de tempo de ser-
viço 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(Dou-
torado), o que caracteriza a modalidade de progressão vertical na car-
reira, nos termos do se do seu art. 42. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00278025820148150011,  3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 13-03-
2018) 

Destarte, demonstrando o servidor 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 (admissão em 22/01/2003: 9 anos – 3E).

Por tais razões,  DESPROVEJO A APELAÇÃO CÍVEL E O REEXAME
NECESSÁRIO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro
dos Santos e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a
Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Is-

mael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

     
J/14
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