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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE
VALOR  RETROATIVO  REFERENTE  À  PROGRESSÃO
FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FISCO ESTADUAL.
PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  IMPLANTAÇÃO
CONCEDIDA  ATRAVÉS  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  PARCELAS  RETROATIVAS.
TERMO  INICIAL.  DATA  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

Os  efeitos  patrimoniais  advindos  da  progressão
funcional  retroagem  à  data  do  requerimento
administrativo,  no  qual  são  verificados  todos  os
requisitos  legais  para  a  concessão  do  benefício  ao
servidor.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Domingos
Sávio da Rocha, hostilizando sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de
Pagamento de Valor Retroativo Referente à Progressão Funcional por ele
ajuizada em face do Estado da Paraíba. 

O  magistrado  julgou  improcedente  o  pedido,  fls.
25/30,  por  entender  que  Lei  8.427/2007  concedeu  à  Administração  o
direito de avaliar se o requerente preencheu os requisitos legais para a
progressão  funcional  horizontal  e  vertical,  acrescentando  que  não  há
prazo fixado para estes critérios serem avaliados. 

Em  suas  razões  recursais,  fls.  27/31,  o  recorrente
sustenta  que  o  decisum merece  reforma,  alegando  que  “em  nenhum
momento na inicial se cogitou mérito de quem tem direito à progressão
ou  não,  mas  sim  tão  somente  o  reconhecimento  da  demora  para  tal
deferimento  e  com  isso  o  ressarcimento  dos  meses  em  atraso  pela
omissão da Administração”.

Por fim, postula o provimento do apelo no sentido de
reformar a sentença, e conceder o direito aos meses retroativos referentes
a  demora  imotivada  da  Administração,  desde  os  protocolos  dos
requerimentos administrativos até a publicação do deferimento, além da
condenação em custas e honorários advocatícios. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 34

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
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40/41. 

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

Ressalte-se,  data  vênia,  que  o  juízo  a  quo
aparentemente se confundiu com a controvérsia dos autos. Isso porque,
embora a questão de fundo tenha ligação com a progressão funcional
horizontal  dos  auditores  fiscais  do  Estado  da  Paraíba,  o  objeto  da
presente  lide  diz  respeito  aos  efeitos  dessa  progressão,  notadamente
acerca do direito ao pagamento dos valores retroativos à implementação
da verba.

Assim, a questão controvertida reside em verificar o
termo  inicial  para  a  produção  dos  efeitos  da  progressão  funcional
concedida  à  parte  apelante,  isto  é,  data  do  requerimento  ou  da
publicação de seu deferimento.

Compulsando os autos, verifico que o requerimento
administrativo de Progressão Funcional Horizontal foi protocolizado em
06/12/2011,  fl.  12,  e  a  publicação  do  seu  deferimento  se  deu  em
09/06/2012, fl. 13, tendo transcorrido mais de 6 meses para a implantação
da progressão no contracheque do recorrente/autor.

O  apelante/promovente,  quando  fez  o  pedido  à
Administração,  já  preenchia  os  requisitos  legais  para  a  obtenção  do
direito, considerando o deferimento de seu pleito. Logo, os efeitos dele
decorrentes  devem  retroagir  à  data  do  pedido,  não  sendo  razoável
admitir  que  o  servidor  seja  prejudicado  por  questões  burocráticas  e
administrativas.
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Desta  forma,  os  efeitos  patrimoniais  decorrentes  da
progressão  a  que  faz  jus  o  autor/servidor  devem retroagir  à  data  da
protocolização do pedido administrativo, momento em que verificados
todos os requisitos legais para a concessão do benefício à servidora.

Resta  claro que a decisão que confere a progressão
funcional  apenas  reconhece  um  direito  do  servidor,  sendo,  portanto,
declaratória, retroagindo seus efeitos, inclusive financeiros, ao momento
em que a administração tem ciência do fato ensejador do aludido direito,
por meio do requerimento administrativo.

A  esse  respeito,  colaciono  recentes  julgados  desta
Corte de Justiça: 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.

REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  FORMULADO

PELO  SERVIDOR.  DEMORA  NA  ANÁLISE.  PEDIDO

DEFERIDO.  PAGAMENTO  DE  VALOR  RETROATIVO

ENTRE A DATA DO PLEITO ADMINISTRATIVO E O SEU

DEFERIMENTO. PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.

REMESSA NECESSÁRIA.  INOBSERVÂNCIA DA DURAÇÃO

RAZOÁVEL  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  ATRASO

INJUSTIFICADO.  OBRIGAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  DO

RETROATIVO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO.  1.  Nos  termos  do  art.  5º,  LXXVII,  da

Constituição  Federal,  a  todos,  no  âmbito  judicial  e

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2.  É

devido  o  recebimento  das  diferenças  remuneratórias

retroativas  referentes  à  progressão  funcional,  haja  vista  a

demora  de  análise  entre  o  pedido  formulado

administrativamente  e  o  respectivo  deferimento,

considerando  que,  desde  o  momento  da  instauração  do

procedimento, o servidor reunia os requisitos para ascender

na  carreira.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00048861120138152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator

DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 02-

02-2016) 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUDITOR

FISCAL.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  REQUERIMENTO

FORMULADO PELO SERVIDOR. DEMORA NA ANÁLISE.

PLEITO  DEFERIDO  ADMINISTRATIVAMENTE.  ATRASO

INJUSTIFICADO.  PAGAMENTO  DO  RETROATIVO.

POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE

SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  -  Mostra-se  possível  o

recebimento  das  diferenças  remuneratórias  retroativas

referentes  à  progressão  funcional,  haja  vista  que  a  demora

decorreu  de  morosidade  da  administração  na  condução  do

processo. - "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."  (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)  -  O  direito  à  razoável  duração  do  processo  é

garantia fundamental e essencial à tutela jurisdicional, também

aplicável  no  âmbito  administrativo.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01059171120128152001, -

Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 11-

12-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL  ¿  AÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE

RETROATIVO  ¿  PROGRESSÃO  FUNCIONAL

¿ PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ¿ DEFERIMENTO

ADMINISTRATIVO  DO  PLEITO ¿  ATRASO

INJUSTIFICADO  ¿  PROCEDÊNCIA  ¿  IRRESIGNAÇÃO
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¿ MANUTENÇÃO ¿ SEGUIMENTO NEGADO. "(...) Mostra-se

possível  o  recebimento  das  diferenças  remuneratórias

retroativas referentes à progressão funcional, haja vista que a

demora  decorreu  de  morosidade  da  administração  na

condução do processo.  -  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  (...)  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº

00048757920138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator

DES JOSE RICARDO PORTO , j.  em 12-05-2015)."  Vistos, etc.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00184730320138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  SAULO

HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 30-07-2015) 

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  MUNICIPAL.

PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  PARCELAS  RETROATIVAS.

TERMO  INICIAL.  DATA  DO  REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE

SUCUMBÊNCIA.  ART.  20,  §  4º  DO  CPC.  FIXAÇÃO

EQUITATIVA PELO JUIZ. 1- Os efeitos patrimoniais advindos

da  progressão  funcional  retroagem  à  data  do  requerimento

administrativo,  no  qual  são  verificados  todos  os  requisitos

legais para a concessão do benefício ao servidor. 2- Vencida a

Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados

consoante equitativa apreciação do juiz, nos termos do art. 20, §

4º, do CPC. (TJMG; AC-RN 1.0024.12.124202-8/001; Rel. Des. Jair

Varão; Julg. 09/10/2014; DJEMG 24/10/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE

DIFERENÇAS  SALARIAIS.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.

PAGAMENTO  RETROATIVO  À  DATA  DO

REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  APURAÇÃO  DO
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QUANTUM  DEBEATUR EM  FASE  DE  LIQUIDAÇÃO.  1.  A

decisão que confere a progressão funcional apenas reconhece

um  direito  do  servidor,  sendo,  portanto,  declaratória,

retroagindo seus  efeitos,  inclusive financeiros,  ao momento

em  que  a  administração  tem  ciência  do  fato  ensejador  do

aludido direito, por meio do requerimento administrativo. 2.

A  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de

remuneração (a exemplo da progressão funcional estabelecida

pela  Lei  municipal  n.  1.217/07)  pressupõe  prévia  dotação

orçamentária, de acordo com art. 169, §1º, I, da Constituição da

República, razão pela qual não tem pertinência a alegação de

indisponibilidade  de  recursos,  até  porque  o  custo  financeiro

envolvido na efetivação de um direito garantido por Lei não

pode servir como óbice para a sua implementação. 3. Havendo

incerteza acerca do quantum debeatur, mister a sua apuração

por  meio  de  liquidação  de  sentença.  Apelação  conhecida  e

parcialmente  provida.  (TJGO;  AC  0461856-22.2009.8.09.0174;

Senador  Canedo;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Zacarias

Neves Coelho; DJGO 24/04/2013; Pág. 211)  

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO
APELO,  para  reformar  a  sentença  e  julgar  procedente  o  pedido,
condenando  o  Estado  ao  pagamento  dos  valores  retroativos,  a  serem
apurados  em  fase  de  liquidação,  da  diferença  salarial  referente  à
mudança  funcional,  decorrente  da  progressão  funcional  horizontal  do
autor,  desde  a  data  do  requerimento  administrativo  até  a  devida
implantação em seu contracheque. Inverto o ônus sucumbencial.   

   
É como voto.

Presidiu  o julgamento, realizado na Sessão Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  no dia 02 de junho de 2016, conforme certidão de julgamento de
f.47, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz,  dele participando, além desta
Relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para
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substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à
sessão, o Exmo. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 03 de junho
de 2016.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
  R E L A T O R A
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