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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AUDITOR  FISCAL  DO
ESTADO DA PARAÍBA. PROGRESSÃO FUNCIONAL
VERTICAL.  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS
LEGAIS.  ATO  VINCULADO  QUE  DEVE  SER
CUMPRIDO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
PEDIDO  DEFERIDO  ADMINISTRATIVAMENTE.
DEMORA  NA  ANÁLISE.  PAGAMENTO  DE
PARCELAS  RETROATIVAS.  POSSIBILIDADE.
TERMO  INICIAL.  DATA  DO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.  RETIFICAÇÃO.  NECESSIDADE.
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  PELO  ÍNDICE  DA
CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, DATA
DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART.
1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO DO IPCA-E NO
PERÍODO  POSTERIOR.  JUROS  DE  MORA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE
ATINGIU  SOMENTE  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS.
UTILIZAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  CADERNETA  DE
POUPANÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS. 

- Em que pesem os argumentos do Recorrente, a
eventual  praxe  na  Administração  Pública  de
publicação  de  ato  administrativo  com  efeitos
pretéritos não pode ser utilizada como forma de se
retirar  ou  postergar  direitos  incorporados  ao
patrimônio  jurídico  dos  administrados  e/ou
servidores.  Assim sendo, não havendo divergência de
que o Autor/Apelado preenchia os requisitos legais para
a  progressão  funcional,  tanto  é,  que  o  pedido  foi
deferido,  inegável  que  o  Servidor  não  pode  ser
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prejudicado pela demora da Administração em formalizar
a atualização dos valores dos vencimentos decorrente
da  ascensão  na  carreira,  de  modo  que  os  efeitos
patrimoniais dela oriundos devem retroagir  à data do
requerimento  administrativo,  no  qual  são  verificados
todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

-  O  STF  declarou  a  inconstitucionalidade  da
aplicação  dos  índices  de  caderneta  de  poupança
para  a  correção  monetária,  no  julgamento  das
ADINS 4.357/DF e 4.425/DF6, modulando os efeitos
dessa decisão para 25 de março de 2015, de modo
que,  no  caso  presente,  deverão  as  verbas  serem
corrigidas  da  vigência  da  Lei  nº  11.960/09  até  a
referida data, pelo índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da
Lei nº 9.494/97, e, a partir do dia 25/03/2015, pelo
IPCA-E, que vem sendo usado naqueles Julgados
do STF. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  PROVER EM PARTE  a Remessa Necessária e a
Apelação Cível manejada pelo Promovido, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 78.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária,  e  de  Apelação  Cível

interposta pelo Estado da Paraíba, inconformado com a Sentença proferida nos

autos da Ação de Pagamento Retroativo Referente a Progressão Funcional

movida por Vanildo Silva Lopes, na qual a Magistrada da 1ª Vara da Fazenda

Pública da Comarca da Capital julgou procedente o pedido para condenar o

Promovido ao pagamento dos valores retroativos da progressão funcional da

parte autora, com efeitos financeiros incidentes entre a data do requerimento

administrativo e a publicação do deferimento no Diário Oficial.

Em suas  razões  recursais,  o  Apelante  pugnou  pela  reforma

integral da Sentença, alegando que o momento da promoção funcional é ato

discricionário  da  Administração,  de  modo  que  não  pode  lhe  ser  imposta  a

obrigação  de  pagar  as  verbas  salariais  referentes  ao  período  anterior  ao

deferimento administrativo da progressão pleiteada pelo Servidor. Por fim, pela

fixação dos índices de juros moratórios e correção monetária na forma prevista
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no art. 1º-F da Lei nº nº 494/1997 (fls. 45/55).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou as Contrarrazões

de fls. 60/63, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do Recurso, e

ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária (fls. 70/74).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  presentes  autos,  verifico  que,  na  petição

inicial,  foi  posta  a  versão  de  que  o  Autor,  na  condição  de  Auditor  Fiscal,

postulou,  em  17.09.2012,  Requerimento  Administrativo  visando  obter

progressão funcional, cujo deferimento somente foi publicado no Diário Oficial

em 28.07.2013. Em razão disso, ajuizou a presente Ação com o fim de receber

os  valores  retroativos  referentes  ao  interstício  de  10  (dez)  meses  entre  a

formalização do pedido administrativo e o seu deferimento.

Pois  bem.  Em que  pesem os  argumentos  do  Recorrente,  a

eventual praxe na Administração Pública de publicação de ato administrativo

com efeitos  pretéritos,  não pode  ser  utilizada  como forma de  se  retirar  ou

postergar direitos incorporados ao patrimônio jurídico dos administrados e/ou

servidores (CF, art. 5°, XXXVI). Veja-se:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROMOÇÃO  POR
ANTIGUIDADE  DE  MAGISTRADOS.  CRITÉRIO  DE
DESEMPATE.  TEMPO  DE  SERVIÇO  PRESTADO  AO
ESTADO.  NORMA  POSTERIOR.  EFEITOS
RETROATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA, DA
SEGURANÇA  JURÍDICA  E  DA  PROTEÇÃO  DA
CONFIANÇA.  CRITÉRIOS  DIFERENTES  DAQUELES
PREVISTOS NA LEI  ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL -  LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART.  93
DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  ORDEM
DENEGADA.  1.  O  princípio  da  irretroatividade  das
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normas  e  da  segurança  jurídica,  na  sua  dimensão
subjetiva densificada  pelo  princípio  da proteção da
confiança,  veda  que  norma  posterior  que  fixe
critérios  de  desempate  entre  magistrados  produza
efeitos retroativos capazes de desconstituir uma lista
de  antiguidade  já  publicada  e  em vigor  por  vários
anos. 2.  Cuida-se de writ  contra  decisão do Conselho
Nacional  de  Justiça  que  afastou  critério  de desempate
aplicado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Mato
Grosso  em promoção  de  magistrados.  3.  O  tempo  de
serviço  público  como  critério  de  desempate  em
detrimento da ordem de classificação no concurso para o
cargo  de  juiz  foi  introduzido  pela  Lei  Complementar
estadual nº 281, de 27/09/2007, que inseriu o parágrafo
único no art. 159 do Código de Organização Judiciária do
Estado do Mato Grosso (Lei nº 4.964/85). 4. A legislação
estadual não pode modificar matéria de competência de
Lei Complementar nacional da magistratura, disciplinando
critérios de desempate entre magistrados, esvaziando o
animus do constituinte de criar regras de caráter nacional.
Precedentes: ADI nº 4042, Relator Min. Gilmar Mendes,
DJ 30/04/2009; ADI nº 2.494, Relator Min. Eros Grau, DJ
13/10/2006  e  na  ADI  1422  Relator  Min.  Ilmar  Galvão,
12/11/1999. 5. Ordem denegada. (MS 28494, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014
PUBLIC 17-09-2014) 

Dessa forma, percebe-se que o legislador (Lei nº 8.427, art. 23

e 24) prescreveu, de forma prévia e objetiva, todos os requisitos para a prática

do ato de progressão funcional do Autor (Auditor Fiscal),  os quais, uma vez

satisfeitos,  geram ao Servidor  um direito  subjetivo  e ao Poder  Público,  um

dever  incondicionado,  isto  é,  um  único  e  possível  comportamento  a  ser

adotado, regida que é pelo princípio da estrita legalidade, tanto é verdade, que

houve o deferimento do pedido. 

Trata-se, portanto, de típico ato administrativo vinculado, pois

não há discricionariedade para o agir da Administração diante do atendimento

das  exigências  legais,  diferentemente  das  hipóteses  de  promoção  por

merecimento, nas quais há margem de exame do mérito.

Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  in  Curso  de  direito

administrativo, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 393, assim ensinou:
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“Atos vinculados seriam aqueles que, por existir previa e
objetiva tipificação legal o único possível comportamento
da  Administração  em  face  da  situação  igualmente
prevista  em  termos  de  objetividade  absoluta,  a
Administração,  ao  expedi-los,  não  confere  com
apreciação subjetiva alguma.” 

Vale frisar, que o princípio da separação dos poderes não pode ser

invocado  para  servir  de  justificativa  para  o  desrespeito  ao  regramento  legal

positivado, nem impede a atuação judicial para coibir ameaça ou violação a direito

subjetivo, conforme preconiza o texto constitucional vigente (art. 5º, XXXV). 

Assim sendo, não havendo divergência de que o Autor/Apelado

preenchia os requisitos legais para a progressão funcional, tanto é, repito, que o

pedido foi deferido, inegável que o Servidor não pode ser prejudicado pela demora da

Administração em formalizar a atualização dos valores dos vencimentos decorrente

da ascensão na carreira, de modo que os efeitos patrimoniais dela oriundos devem

retroagir à data do requerimento administrativo, no qual são verificados todos os

requisitos legais para a concessão do benefício ao servidor.

Ademais, o tema, de maneira geral, já se encontra consolidado no

âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  como  se  depreende  dos  seguintes

julgados:

APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  AUDITOR  FISCAL  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  VERTICAL.
PEDIDO  DEFERIDO  ADMINISTRATIVAMENTE.
DEMORA  NA  ANÁLISE.  ATRASO  INJUSTIFICADO.
PAGAMENTO  DE  PARCELAS  RETROATIVAS.
POSSIBILIDADE.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS. -  "declarada  a
existência dos requisitos para a progressão funcional do
servidor  no  momento  em  que  foi  protocolado  o
requerimento  administrativo,  os  reflexos  financeiro
retroagem a esse momento, por ser da essência do ato
declaratório reconhecer a existência do fato no momento
em que preenche os elementos em relação ao decurso
do  tempo,  sendo  devidas,  portanto,  as  diferenças
remuneratórias.  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
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benefício  ao  servidor."  -  "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."  (TJPB -
acórdão/decisão do processo nº00264539820138152001,
4ª câmara especializada cível, relator des. joão alves da
silva , j. em 27-03-2018) 

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  funcionalismo
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
de cada parcela devida, pelo inpc, até a entrada em vigor
da  lei  11.960/09,  e,  posteriormente,  com  base  nos
"índices  de  (tjpb  -  acórdão/decisão  do  processo  nº
00178240420148152001, 1ª câmara especializada cível,
relator desa. maria de fátima moraes bezerra cavalcanti ,
j. em 20-03-2018) 

Outrossim,  sabe-se  que  é  direito  líquido  e  certo  de  todo

servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do

cargo  desempenhado,  nos  termos  dos  artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta

Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção

injustificada.

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos
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trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar,

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Dessa forma, o Ente  estatal  que, arbitrariamente, deixa de

pagar os salários dos seus servidores é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ressalte-se que caberia ao Estado da Paraíba comprovar que

efetuou o pagamento correto e integralmente, pois, ao reverso, subtende-se

que não o efetuou na forma adequada, motivo pelo qual são devidas as verbas

perseguidas pelo Autor na forma como reconhecida na Sentença.

Sendo assim, em casos como os dos autos, o ônus da prova,

quanto ao direito a eventual pagamento dos vencimentos, é do Estado Promovido,

por constituir fato extintivo do direito do Autor, conforme previsão expressa do então

vigente art. 333, II, do Código de Processo Civil/1973.

Em relação aos consectários  financeiros,  hei  de  dizer  que  nas

condenações contra a Fazenda Pública, deveria ser aplicado o art. 1º-F, da Lei

nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual determina a

utilização, uma única vez, dos índices de remuneração oficial da caderneta de

poupança para a atualização da moeda e compensação da mora. 

Ocorre que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação

dos  índices  de  caderneta  de  poupança  para  a  correção  monetária,  no

julgamento  das ADINS 4.357/DF e  4.425/DF6,  modulando os  efeitos  dessa

decisão para 25 de março de 2015, de modo que, no caso presente, deverão

as verbas serem corrigidas da vigência da Lei nº 11.960/09 até a referida data,

pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do

art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e, a partir do dia 25/03/2015, pelo IPCA-E, que

vem sendo usado naqueles Julgados do STF. 
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A declaração de inconstitucionalidade da redação atual do art.

1º-F  atingiu,  quanto  aos  juros  de  mora,  apenas  as  dívidas  de  natureza

tributária, mantendo-se em relação a créditos salariais. Na hipótese vertente, o

marco  inicial  dos  juros  (citação)  ocorreu  após  a  promulgação  da  Lei  nº

11.960/09, razão pela qual incidirão os índices de caderneta de poupança. 

Por tais razões, PROVEJO EM PARTE a Remessa Necessária

e a Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, apenas para o fim de

adequar  os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária  aos  termos  acima

delineados, mantendo incólumes os demais termos da Sentença recorrida.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, entendo

que a Sentença deve ser  sofrer pequena correção ante a impossibilidade de sua

estipulação, tendo em vista a ausência de liquidez do provimento judicial, nos termos

do art. 85, § 4º, II, do CPC, motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de majoração

formulado nas Contrarrazões.

É o voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Desembargador José
Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Dra.
Janete Maria Ismael Macedo, Procuradora 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, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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