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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS
DO  ESTADO –  PROGRESSÃO  FUNCIONAL –
REQUERIMENTO FORMULADO – DEMORA NA ANÁLISE
–  PLEITO  DEFERIDO  ADMINISTRATIVAMENTE –
ATRASO  INJUSTIFICADO –  EFEITOS  PATRIMONIAIS
RETROATIVOS DEVIDOS – TERMO INICIAL – DATA DO
PEDIDO JUNTO À ADMINISTRAÇÃO  – PRECEDENTES
DESTA CORTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADIS 4357
e 4425 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI 11.960/2009
–  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

-  A Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto do Funcionalis-
mo Público do Estado da Paraíba), no artigo 97, parágrafo
único, prevê um prazo máximo de trinta dias para a decisão
de processos administrativos de requerimento e pedido de
reconsideração. 

-  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. 

-  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  em se
tratando  de  matéria  não  tributária,  os  juros  de  mora
correrão,  a partir da citação, com índices previstos no  art.
1º-F da Lei n. 9.494/97  (observando-se as suas alterações
pela  MP 2.180-35, de 24.08.2001  e  pela Lei n. 11.960,  de
30.6.2009). No que pertine à correção monetária,  a contar
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de cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada em vigor
da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos “índices
de remuneração básica da caderneta de poupança”  até o
dia  25.03.15,  marco após  o qual,  os créditos deverão ser
corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo  pagamento,  em
razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA
OFICIAL E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  Apelação  Cível (fls.
51/60) interposta pelo  Estado da Paraíba,  buscando a reforma da sentença
(fls. 40/43) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital que, nos autos da Ação de Pagamento de Valor Retroativo referente à
Progressão Funcional, ajuizada por  Rodrigo  Pereira de Oliveira  em face do
ora Apelante, julgou o pedido procedente, nos seguintes termos:

[…] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
DA INICIAL para condenar o ESTADO DA PARAÍBA ao pa-
gamento do retroativo referente a diferença salarial da mu-
dança de classe funcional decorrente da progressão funcio-
nal vertical, devendo incidir juros de mora, desde a citação,
e correção monetária uma única vez pelos índices aplicáveis
à caderneta de poupança, o que faço com base no art. 269,
I, do CPC.

Sem custas, porquanto a Fazenda Pública é isenta.

Por fim, por se tratar de sentença ilíquida, condeno o venci-
do ao pagamento de honorários advocatícios, os quais tetao
os seus percentuais arbitrados em fase de liquidação do jul-
gado, tudo nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 

Remessa Necessária, nos termos do  art. 496 do CPC.[...]

Irresignado, o Estado da Paraíba apelou, alegando, para tanto,
que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, no tocante ao
preenchimento,  no  momento  do  requerimento  administrativo,  dos  requisitos
para a promoção; que a promoção do servidor é ato discricionário da Adminis-
tração, eis que entende não ser um ato vinculado, decorrente apenas da vonta-
de da lei, já que deve se submeter a um juízo de discricionariedade e oportuni-
dade da Administração, e que refoge ao Poder Judiciário apreciá-lo.

Contrarrazões às fls. 62/66, pugnando o Apelado pelo despro-
vimento do recurso.
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Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ape-
nas indicou que o feito retome o seu caminho natural (fls. 74).

VOTO

A  hipótese  é  de  fácil  deslinde,  não  merecendo  maiores
digressões, notadamente em razão do tema já ter sido apreciado em inúmeros
precedentes desta Corte, que tem posicionamento firme sobre a matéria.

A  questão  controvertida  nos  presentes  autos,  portanto,  diz
respeito tão somente quanto ao termo inicial para a produção dos efeitos da
progressão  funcional  concedida  administrativamente  a  servidor  público
ocupante do cargo de auditor fiscal de tributos do Estado.

 

A  Lei  Complementar  nº  58/2003  (Estatuto  do  Funcionalismo
Público do Estado da Paraíba), no art. 97, parágrafo único, prevê um prazo
máximo de  30 (trinta) dias para a decisão de processos administrativos  de
requerimento e pedido de reconsideração. O art. 105, por seu turno, dispõe que
“São  fatais  e  improrrogáveis  os  prazos  estabelecidos neste  Capítulo,  salvo
motivo de força maior”.

Da análise do caderno processual, verifico que o requerimento
administrativo foi protocolizado em 12/07/2013 (fls. 14), e a publicação do seu
deferimento se deu em  12/03/2014 (fls.  13/14), tendo transcorrido  quase 01
(um)  ano para  a  implantação  da  progressão  no  contracheque  do
Autor/Recorrido.

 

Observe-se que, ao formular o requerimento, o  Autor/Apelado
já preenchia os requisitos legais para a obtenção da sua progressão, e essa
situação resultou no acolhimento do pleito na esfera administrativa.

Assim sendo,  os  efeitos  patrimoniais  decorrentes  do  ato  de
concessão devem retroagir à data do pedido, não sendo razoável admitir que o
servidor seja prejudicado por questões burocráticas da Administração Pública,
uma vez que, naquele momento, já estavam preenchidos os requisitos legais
para progressão almejada.

Vejam-se os inúmeros precedentes desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL.
REQUERIMENTO  FORMULADO  PELO  SERVIDOR.
DEMORA  NA  ANÁLISE.  PLEITO  DEFERIDO
ADMINISTRATIVAMENTE. FALTA DE JUSTIFICATIVA DO
ATRASO.  PAGAMENTO  DO  RETROATIVO.
POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  Lei
Complementar  nº  58/2003  (Estatuto  do  Funcionalismo
Público  do  Estado  da  Paraíba),  no  artigo  97,  parágrafo
único, prevê um prazo máximo de trinta dias para a decisão
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de processos administrativos de requerimento e pedido de
reconsideração.  Ainda  na  mesma  norma,  o  artigo  105
dispõe  que  "São  fatais  e  improrrogáveis  os  prazos
estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior". -
Ao  analisar  os  critérios  de  razoabilidade,  bem  como  o
ordenamento jurídico aplicável, vislumbro que a duração do
processo em muito excedeu o necessário, visto que não se
tratava  de  requerimento  envolvendo  matéria  de
complexidade que justificasse o atraso.1

 
-  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE
RETROATIVO  -  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  -
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  -  DEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO DO PLEITO - ATRASO INJUSTIFICADO
- PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO. "(...) 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,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  autos  acima
identificados.2

 
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.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - Mostra-se possível
o  recebimento  das  diferenças  remuneratórias  retroativas
referentes à progressão funcional, haja vista que a demora
decorreu  de  lentidão  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

1 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00149305520148152001,  1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 01-11-2016.
2 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00436636520138152001,  3ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 04-10-2016.
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aplicável no âmbito administrativo.3

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
PAGAMENTO DE VALOR RETROATIVO REFERENTE À
PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
FISCO  ESTADUAL.  PROMOÇÃO.  IMPLANTAÇÃO
CONCEDIDA  ATRAVÉS  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXO PATRIMONIAL. PARCELAS
RETROATIVAS.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  DESPROVIMENTO.
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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00152238820158152001,  3ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 05-07-2016)

 
Forte  nessas  considerações,  entendo  serem  devidas  as

parcelas  retroativas  perseguidas  pelo  Autor/Apelado,  razão  pela  qual  a
sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por  fim,  considerando  a  apreciação  da  matéria  também  por
força da Remessa Necessária, registro que a sentença deve ser parcialmente
revista apenas no que pertine ao arbitramento dos juros de mora e à correção
monetária, devendo-se observar o seguinte:

- Juros de mora,  a partir da citação, com índices previstos no
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-
35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009). 

-  Correção monetária,  a contar de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”4 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425  e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e
DOU  PROVIMENTO  PARCIAL À  REMESSA  NECESSÁRIA,  apenas  para
determinar  que os  consectários  legais  da  condenação sejam calculados  de
acordo com as disposições acima delineadas.

É como voto. 

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00291578420138152001, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 02-08-2016.
4 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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