
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0004509-59.2014.815.0011.
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: STTP – Superintendência de Trânsito e Transportes.
ADVOGADO:  Gilberto  Aureliano  de  Lima (OAB-PB 9.560),  Vinícius  José  Carneiro  Barreto
(OAB-PB 15.564).
APELADO: Alberto Soares.
ADVOGADO: Elíbia Afonso de Sousa (OAB-PB 12.587).

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECOMPOSIÇÃO  E
REAJUSTAMENTO DE NÍVEL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
VENCIMENTOS.  SERVIDOR  DA  STTP  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA
GRANDE. PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ARGUIDA
PELA  APELANTE. ALEGAÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
MUNICÍPIO.  AUTARQUIA CRIADA PELA LEI  MUNICIPAL Nº  2.247/91.
PERSONALIDADE  JURÍDICA  PRÓPRIA.  GESTÃO  DOS  RECURSOS
DESTINADOS  AO  PAGAMENTO  DE  SEUS  SERVIDORES.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  HORIZONTAL.  MUDANÇA  DE
NÍVEL A CADA TRÊS ANOS TRABALHADOS. APURAÇÃO APENAS DO
TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. DIREITO ASSEGURADO. LC N. 62/2011.
REENQUADRAMENTO DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  62/2011,  o  enquadramento  do  servidor
público  integrante  do  quadro  de  pessoal  efetivo  da  STTP  do  Município  de
Campina Grande será formalizado dentro de seu padrão de vencimento, a cada
três anos trabalhados, observando-se tão somente o tempo de serviço efetivo. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0004509-59.2014.815.0011,  em que figuram como Apelante a STTP –
Superintendência de Trânsito e Transportes e como Apelado Alberto Soares.

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,
rejeitar  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  negar-lhe
provimento.

VOTO.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do Município
de Campina Grande - STTP interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 144/149,
nos autos da Ação de Recomposição e Reajustamento de Níveis c/c Cobrança de
Diferença de Vencimentos em face dela ajuizada por Alberto Soares, que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando-a  a  reenquadrar  o  Autor  na
referência  de  nível  5,  bem  como  ao  pagamento  das  diferenças  das  parcelas



vencidas  a  partir  de  fevereiro  de  2012,  à  repercussão  financeira  própria  de
atualizações dos valores nos anos posteriores e sobre as demais gratificações, e ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 

Em suas  razões,  f.  151/161,  arguiu,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade
passiva,  alegando  que  o  Município  de  Campina  Grande  é  o  responsável  pela
administração dos pagamentos do Apelado.

Alegou  que  o  Apelado  fundamenta  seu  pleito  de  reenquadramento
funcional na Lei Complementar n. 062/2011, que instituiu o Plano de Cargos e
Carreira da STTP do Município de Campina Grande, entretanto, o enquadramento
requestado atualmente é regulamentado pelo Decreto nº 4.143/2015.

Sustentou  a  necessidade  de  aplicação  da  teoria  da  reserva  do  possível,
salientando  que  o  aumento  de  remuneração  de  seus  servidores  não  pode  ser
concedido pelo Poder Judiciário.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja acolhida a preliminar de
ilegitimidade  passiva  e,  caso  ultrapassada,  que  a  Sentença  seja  reformada  e  o
pedido julgado improcedente. 

Nas Contrarrazões, f. 177/223, o Apelado alegou que restou comprovado o
seu direito líquido e certo a ser enquadrado, com base na primeira etapa do PCCR
instituído  pela  LC  nº  62/2011,  conforme  o  nível  descrito  na  tabela  VI  e
vencimento básico com base na tabela I, padrão de vencimento 5, requerendo o
desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O  Apelado  é  servidor  da  Superintendência  de  Trânsito  e  Transportes
Públicos do Município de Campina Grande, desde 15 de maio de 2002, conforme
portaria de nomeação, f. 37, objetivando com a presente ação seu enquadramento
no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Autarquia.

A Lei Complementar n. 062/2011, do Município de Campina Grande, que
instituiu o Plano de Cargos Carreira  e  Remuneração do Quadro de Pessoal  da
STTP daquele Município, estabelece que a progressão funcional de seus servidores
será em três etapas, consistindo a primeira no enquadramento do servidor no grupo
de vencimento indicado no Anexo I e no grau respectivo, considerando o tempo de
efetivo  exercício  constante  no  Anexo  IV,  a  segunda  etapa  de  concessão  do
adicional por titulação, e, por fim, a terceira, por sua vez, será da promoção por
mérito,  mediante  Processo  de  Avaliação  de  Desempenho  Funcional,  consoante
disposto no art. 33, incisos I a III1, da mencionada Lei.

1Art. 33. A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração de que trata esta Lei, far-se-á em 03
(três) etapas, de conformidade com o que se segue:
I - Primeira etapa: Consiste no aproveitamento inicial do servidor no cargo proposto no Anexo II, no grupo de
vencimento  indicado  no  Anexo  I  e  no  grau  respectivo,  conforme  tabela  de  tempo  de  efetivo  exercício
constante no Anexo IV. 



A  Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do Município de
Campina Grande – STTP é uma autarquia, criada pela Lei Municipal nº 2.247/91,
e como tal tem personalidade jurídica própria, com plena capacidade para realizar
o enquadramento de seus servidores no PCCR, instituído pela Lei nº 62/201, bem
como  para  gestão  dos  recursos  destinados  a  organização,  restruturação  e
remuneração  do  seu  quadro  de  pessoal,  pelo  que  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva por ela suscitada. 

Sustenta o Autor/Apelado que, com base no Anexo IV, da Lei nº 62/2011,
deveria ter sido enquadrado no nível 5, em meados de 2011, haja vista que pleiteia
o  enquadramento  previsto  na  primeira  etapa  da  progressão  funcional,  que  tem
como requisito apenas o tempo efetivo de serviço.

Considerando que a primeira etapa da progressão funcional consiste tão
somente no enquadramento do servidor com base na apuração do tempo efetivo de
serviço,  e  que,  consoante  as  provas  dos  autos,  no  momento  da  prolação  da
Sentença,  o  Apelado  contava  com 15  anos  de  efetivo  exercício  na  Autarquia
Apelante, correto seu enquadramento no nível 5, conforme previsto no Anexo IV,
da mencionada legislação, constante às f. 60, tal como decidido pelo Juízo.

Nesse sentido vem decidindo esta Quarta Câmara Especializada Cível2.

RECURSO OFICIAL E APELO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO DE NÍVEIS C/C
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGENTE DE TRÂNSITO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA
E REMUNERAÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL.  MUDANÇA  DE NÍVEL A CADA TRÊS ANOS
TRABALHADOS. DIREITO ASSEGURADO. LC N. 62/2011. REFORMA QUANTO A JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.  PROVIMENTO PARCIAL.  -  É  parte  legítima  a  autarquia  previdenciária
municipal  na actio  que tem por  objeto o pagamento de vencimentos e a  recomposição de níveis  de seus
servidores, nos termos do que consagra o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de seu Quadro de Pessoal
Permanente,  tendo  em vista  que,  nos termos  do ordenamento  jurídico  pátrio,  a  legitimidade  desta  pessoa
jurídica não se confunde com a do ente que a originou. - Aquele que pretende perceber valores da Fazenda
Pública, observará o prazo de cinco anos, contados da data do fato do qual se originarem. Contudo, atentar-se-
á, ainda, que, tratando-se de relações de trato sucessivo, só fará jus à percepção de valores referentes ao último
quinquênio, como bem observado pelo juízo a quo, motivo pelo qual é de se rejeitar a prejudicial de mérito
levantada. - Nos termos da LC nº 62/2011, o aproveitamento do servidor público integrante do quadro (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00054129420148150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 10-05-2016). 

II - Segunda etapa: Consiste na implantação do processo de concessão do adicional por titulação, devendo
ocorrer no prazo de 18 (dezoito) meses, a contar do enquadramento previsto no inciso I, deste artigo; 
III  –  Terceira  etapa:  Consiste  na  aplicação  da  primeira  promoção  por  mérito,  mediante  o  Processo  de
Avaliação de Desempenho Funcional, devendo ocorrer 18 (dezoito) meses após o enquadramento previsto no
inciso I, deste artigo. 

2RECURSO OFICIAL E APELO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO E REAJUSTAMENTO DE NÍVEIS C/C
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGENTE DE TRÂNSITO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA
E REMUNERAÇÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL.  MUDANÇA  DE NÍVEL A CADA TRÊS ANOS
TRABALHADOS. DIREITO ASSEGURADO. LC N. 62/2011. REFORMA QUANTO A JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.  PROVIMENTO PARCIAL.  -  É  parte  legítima  a  autarquia  previdenciária
municipal  na actio  que tem por  objeto o pagamento de vencimentos e a  recomposição de níveis  de seus
servidores, nos termos do que consagra o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de seu Quadro de Pessoal
Permanente,  tendo  em vista  que,  nos termos  do ordenamento  jurídico  pátrio,  a  legitimidade  desta  pessoa
jurídica não se confunde com a do ente que a originou. - Aquele que pretende perceber valores da Fazenda
Pública, observará o prazo de cinco anos, contados da data do fato do qual se originarem. Contudo, atentar-se-
á, ainda, que, tratando-se de relações de trato sucessivo, só fará jus à percepção de valores referentes ao último
quinquênio, como bem observado pelo juízo a quo, motivo pelo qual é de se rejeitar a prejudicial de mérito
levantada. - Nos termos da LC nº 62/2011, o aproveitamento do servidor público integrante do quadro (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00054129420148150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 10-05-2016). 



Quanto a alegação da Apelante de impossibilidade de enquadramento do
servidor em razão de violação ao princípio da reserva do possível, ressalto que o
enquadramento pleiteado pelo Apelado, com base na Lei que instituiu o PCCR,
não implica em concessão de aumento pelo Poder Judiciário, porquanto decorre de
direito  subjetivo  conferido  por  lei,  não  comportando,  destarte,  mitigações  pela
ordem da reserva do possível, de modo que o órgão jurisdicional não inova na
ordem jurídica, mas, tão somente, determina o cumprimento de mandamento legal
específico.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação  e  rejeitada  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento,  dele também participando, além deste Relator,
os Excelentíssimos Desembargadores João Alves da Silva e 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,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


