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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇAS
RELATIVAS À PROGRESSÃO DESDE A DATA DO
PEDIDO  ADMINISTRATIVO.  DEMORA
INJUSTIFICADA  DO  PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. JUROS  DE
MORA E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  REFORMA
QUE  SE  IMPÕE. PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  É  perfeitamente  possível  a  pretensão autoral  de
recebimento  das  diferenças  remuneratórias
referentes à progressão funcional, já que a demora
decorreu  de  morosidade  da  Administração  na
condução do processo.

- É importante salientar que a demora injustificada
da  Administração  para  apreciar  o  requerimento
formulado pelo servidor macula direito subjetivo do
administrado, permitindo ao Poder Judiciário intervir
para cassar ato omissivo estatal.

-  “os  juros  de  mora  nas  ações  contra  a  Fazenda
Pública devem ser calculados com base no índice
oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
Já a correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete  a inflação acumulada do
período.”
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  PARCIALMENTE  a  Remessa
Necessária e o DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl.74.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta pelo Estado da Paraíba contra a sentença de fls. 42/45, proferida

pelo Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de

Pagamento de Valor Retroativo Referente à Progressão Funcional em face do

Recorrente, julgou procedente o pedido autoral.

Nas razões de fls. 47/57, o Apelante sustenta, em síntese, a

impossibilidade do pagamento dos valores retroativos a data do requerimento

administrativo  da  progressão  funcional,  ante  a  discricionariedade  da

Administração para deflagrar o processo de promoção do servidor.  Por fim,

pede que sejam fixados como índices de juros moratórios e correção monetária

aqueles previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a incidir a partir da citação,

na hipótese da manutenção da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 60/64.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do

recurso.  (fls. 69/70v.)

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente,  pontuo  que  as  controvérsias  veiculadas,  nesta

demanda,  foram devolvidas  a  esta  instância  recursal  por  meio  do  Recurso

Voluntário e da Remessa Necessária, autorizando a este Órgão a analisá-los

de forma mais ampla.
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Extrai-se dos autos que o Autor ingressou no serviço público

através de concurso,  estando com mais de 5 (cinco)  anos de exercício  no

cargo de Auditor Fiscal Tributário Estadual,  cuja classe funcional é 511. BII,

como preceitua a Lei nº 8.427/07, representado no contracheque da seguinte

forma 511.2.2.

Sustenta  que,  em  08/07/2013,  ingressou  com  requerimento

administrativo nº 13.016.050-4, referente à Progressão Funcional vertical.

Afirma  que  a  publicação  do  deferimento  da  Progressão

Funcional vertical ocorreu apenas em 16/03/2014 (fl. 16), ou seja, mais de 8

(oito) meses após o requerimento.

Insatisfeito  com  o  ocorrido,  ajuizou  Ação  de  Pagamento  de

Valor  Retroativo  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  pleiteando  o  soldo  dos

retroativos  acumulados  durante  o  período  em  que  aguardou  a  decisão

administrativa.

Pois bem.

O  direito  à  razoável  duração  do  processo  é  garantia

fundamental  e  essencial  à  tutela  jurisdicional,  também  aplicável  ao  âmbito

administrativo.  A Constituição  Federal  preleciona,  em  seu  artigo  5º,  inciso

LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua

tramitação”.

Tal  dispositivo  constitucional  está  intimamente  ligado  aos

princípios  fundamentais  do  devido  processo  legal,  da  razoabilidade,  da

celeridade e da eficiência. Na Carta Magna, ainda encontramos, no início do

artigo 37, um rol  de princípios basilares,  in  verbis: “A administração pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.
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Em oportuna lição, José Carvalho dos Santos ensina:

“No processo administrativo, o princípio da eficiência há
de consistir  na  adoção de mecanismos mais  céleres  e
mais  convincentes  para  que  a  Administração  possa
alcançar efetivamente o fim perseguido através de todo o
procedimento adotado (...) A eficiência é, pois, antônimo
de  morosidade,  lentidão,  desídia.  A  sociedade  de  há
muito  deseja  rapidez  na  solução  das  questões  e  dos
litígios,  e  para  tanto  cumpre  administrar  o  processo
administrativo com eficiência. (CARVALHO FILHO, 2005,
P. 60-61)”

O Professor José Afonso da Silva relembra a generalização de

tais princípios em todo o universo processual:

“O  termo  “processo”  deve  ser  tomado  no  sentido
abrangente de todo e  qualquer  procedimento judicial  e
administrativo; isto também já está assegurado no art.37,
pois  quando  aí  se  estatui  que  a  eficiência  é  um  dos
princípios da Administração Pública, por certo que nisso
se inclui a presteza na solução dos interesses pleiteados.
(AFONSO DA SILVA, 2009, P.176)”

Nos termos do recurso Apelatório apresentado, o ordenamento

jurídico, através da Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto do Funcionalismo

Público do Estado da Paraíba), no artigo 97, parágrafo único, prevê um prazo

máximo para a decisão de processos administrativos de requerimento e pedido

de reconsideração de 30 dias. Ainda na mesma Lei, o artigo 105 estabelece

que “São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo

motivo de força maior”.

Nesse diapasão, colaciono julgado do TJRS:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
DURAÇÃO  RAZOÁVEL  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ART. 5º,  LXXVIII,  DA CF.  O art.  5º,
LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos a
duração  razoável  do  processo,  tanto  no  âmbito
judicial  quanto  na  esfera  administrativa.  Não  basta
que  seja  oferecida  ao  indivíduo  prestação
jurisdicional  ou  na  esfera  administrativa  adequada,
sendo imprescindível solução em prazo razoável. No
caso, a demora se prolonga por 30 meses. Fixados
60  dias  para  o  julgamento  do  processo
administrativo.  Precedentes  do  STJ.  APELAÇÃO
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PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70058971268,
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado
em 30/04/2014)  

O princípio da razoável duração do processo busca, ao mesmo

tempo, resguardar uma duração processual  necessária para a efetiva tutela

jurisdicional  e  uma celeridade  mínima,  que  traga  eficiência  no  resultado às

partes, nessa senda, Fredie Didier Jr. afirma:

“[...] respeitadas as circunstâncias de cada caso, devem
ser  observados  três  critérios  para  se  determinar  a
duração  razoável  do  processo,  quais  sejam:  a)  a
complexidade  do  assunto;  b)  o  comportamento  dos
litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da
defesa no processo; c) a atuação do órgão jurisdicional”
(DIDIER, 2009, p. 54).”

Nota-se,  ao analisarmos os critérios de razoabilidade,  que a

duração do processo em muito excedeu o necessário,  por não se tratar de

processo com nível de complexidade que justificasse um atraso de tamanhas

proporções.

Nesse  norte,  a  Administração  agiu  de  maneira  ilegal,

contrariando  o  que  é  garantido  na  legislação  supracitada.  No  mais,  não

apresentou nenhuma motivação de força maior e extravasou qualquer limite

razoável de morosidade, ultrapassando, em muito, o prazo prescrito em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA
DA INICIAL. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO.  AUDITOR  FISCAL.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  REQUERIMENTO  FORMULADO  PELO
SERVIDOR  NA  VIA  ADMINISTRATIVA.  DEMORA
INJUSTIFICADA  NA  ANÁLISE.  IMPOSSIBILDADE  DE
APRECIAÇÃO  DO  MÉRITO DA PROGRESSÃO  PELO
PODER  JUDICIÁRIO.  DURAÇÃO  RAZOÁVEL  DO
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  DETERMINAÇÃO  DE
PRAZO  PARA  APRECIAÇÃO  DO  PLEITO.
POSSIBILIDADE.  CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20008897220138150000, 1ª Seção Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,
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j. em 26-11-2014)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  CERTEZA  E  LIQUIDEZ  DO
DIREITO  TIDO  POR  VIOLADO.  DESCABIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO  ACOSTADA  SUFICIENTE  À
EMISSÃO  DE  JUÍZO  SOBRE  A  PRETENSÃO
JURISDICIONAL  PERSEGUIDA.  MÉRITO.  AUDITOR
FISCAL  TRIBUTÁRIO  ESTADUAL.  PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  REQUERIDO  EM  SEDE
ADMINISTRATIVA.  INAÇÃO  DA ADMINISTRAÇÃO  NA
APRECIAÇÃO  DO  PEDIDO.  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.  AFRONTA AOS  PRINCÍPIOS  DA
DURAÇÃO  RAZOÁVEL  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA. ARTS. 5º, LXXVIII,
E  37,  CAPUT,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEI
ESTADUAL Nº 8.427/2207. APLICAÇÃO. PROGRESSÃO
HORIZONTAL.  PREENCHIMENTO  DE  TODOS  OS
REQUISITOS  NORMATIVOS.  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. -
O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades
públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante
do poder por elas exercido. - Se afasta a preliminar de
inadequação  da  via  eleita,  quando  a  documentação
acostada  aos  autos  mostra-se  hígida  a  demonstrar  o
direito  da  parte  impetrante  com  relação  a  prestação
jurisdicional  perseguida  no  writ.  -  É  dever  da
Administração  Pública  pautar  seus  atos  dentro  dos
preceitos constitucionais, notadamente pelo princípio da
eficiência,  concretizado  pelo  desempenho  de  suas
atividades  com  presteza  e  rendimento  funcional.  O
retardo  da  Administração  Pública  em  apreciar  pleito
administrativo  dentro  dos  preceitos  constitucionais,
notadamente  pelo  princípio  da  eficiência,  concretizado
pelo  desempenho  de  suas  atividades  com  presteza  e
rendimento  funcional.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  05876326220138150000,  2ª  Seção
Especializada  Cível,  Relator  DR.  MARCOS  COELHO
SALLES  -  JUIZ  CONVOCADO  PARA SUBSTITUIR  O
DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. Em 19-02-2014)

Assim, mantenho a Sentença nesse capítulo.

De outra banda,  naquilo  que pertine aos juros de mora e à

correção monetária, urge ressaltar que o STJ firmou entendimento de que nas

condenações impostas à Fazenda Pública “[...]  para pagamento de verbas

remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão

da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do
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art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da

publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei

9.497/97;  percentual  de 0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória 2.180-

35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009),

que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados

com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,

com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em

face  da  declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei

11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97,  calculada

com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)”. STJ,

AgRg  REsp  1086740/RJ,  Rel.  Min.  ASSUSETE  MAGALHÃES,  6ª  TURMA,

10/12/2013, 10/02/2014.

Nesse sentido, vejamos: 

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(FUNDEF).  VALOR  ANUAL  MÍNIMO  POR  ALUNO
(VMAA).  FIXAÇÃO.  CRITÉRIO.  MÉDIA  NACIONAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEI 11.960/09. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO
NO STF. ADI 4.357/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DESCABIMENTO.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  A
Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do Resp 1.101.015/BA, da relatoria  do Min.
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJe  2/6/10,  recurso
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC), firmou entendimento no sentido de que, para fins
de complementação pela União ao Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  – FUNDEF
(art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o Valor Mínimo
Anual por Aluno - VMAA, de que trata o art. 6º, § 1º, da
Lei n. 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a
média  nacional.  2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito do
art.  543-C  do  CPC,  adequou  seu  entendimento  ao
decidido  na  ADIn  4.357/DF,  julgada  pelo  STF,  que
declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/09. Assim, os juros de mora nas ações contra a
Fazenda Pública devem ser calculados com base no
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança,  nos termos da
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regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º
da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período. 3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a
pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se
discute  a  constitucionalidade  de  lei,  não  enseja  o
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ" (AgRg
no Resp 1.359.965/RJ,  Rel.  Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  Terceira  Turma,  DJe  31/05/2013).  4.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp
130.573/BA,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe
24/02/2014)

Tem mais, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação

válida do réu, conforme o art. 219 do CPC.

Desse modo, merece reparo a Sentença nesse ponto.

Pelo  exposto,  PROVEJO  PARCIALMENTE a  Remessa

Necessária, apenas, para adotar a nova interpretação do STJ, quanto a forma

de cálculo da atualização do valor da condenação. No mais, DESPROVEJO o

Apelo, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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