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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Público 

Processo:  8009284-17.2019.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s): 

 

ACORDÃO

 

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.PRELIMINAR.
 INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITAE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORES

PÚBLICOS. CARGO DE ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO
GOVERNAMENTAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL 11.366/2009 E DECRETO
14.512/2013. REGULAMENTAÇÃO. PRAZO ALÉM DO RAZOÁVEL. DEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que as razões levantadas se confundem com
o próprio mérito da impetração, e com este será apreciado.

Inocorrente a decadência, porquanto verificada relação de trato sucessivo em que a lesão se renova a cada
mês em que o processo de progressão dos servidores não é deflagrado.

A incontroversa previsão legal concessiva da progressão aos servidores públicos ocupantes do cargo de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Lei n.º 11.366/2009 e Decreto n.º
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), ainda que pendente de regulamentação por parte da Administração Pública, viabiliza a14.512/2013
percepção pelos associados da impetrante da verba pecuniária postulada.

Para tanto, a legislação prevê como requisito intrínseco o procedimento de Avaliação de Desempenho
Funcional (ADF), a qual serve de critério classificatório para indicar a ordem de preenchimento das vagas
previstas no Anexo II da Lei Estadual 11.366/20009.

Os servidores têm legítimo interesse em reivindicar vantagem que lhes foi concedida por lei, cuja
condição de exequibilidade já foi, e muito, superada.

Ressalte-se, todavia, que o caso em comento abarca hipótese excepcional, permissiva da atuação do
Judiciário, ante a omissão do Poder Executivo em fixar a forma e o prazo do pagamento da progressão
funcional prevista no art. 9º da Lei n.º 11.366/2009.

Cumpridos os requisitos legais, será devido o pagamento da progressão desde a propositura da ação, visto
que em sede de ação mandamental a concessão de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a
período pretérito, de acordo com a Súmula n.º 271 do Supremo Tribunal Federal.

A não concessão da segurança, acarretaria lesão grave e de difícil reparação, já que há fundamento
  relevante e acaso não seja concedida, poderá resultar em prejuízo aos associados da impetrante, diante do

caráter salarial da verba, pois estar-se-ia deixando de distribuir a boa justiça.

   Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º
 8009284-17.2019.8.05.0000 em que figura como impetrante,ASSOCIACAO DOS GESTORES

  GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA e impetrados, oSECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA e outros.

  ACORDAM os Desembargadores integrantes daSeção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do
   Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR AS PRELIMINARESe, no mérito, CONCEDER A
  SEGURANÇApara determinar às autoridades coatores que promovam, no prazo máximo de 30 (trinta)

   dias, os atos necessários e suficientes à deflagração do processo de progressãofuncional dos servidores
 Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) referente aos anos de 2018 e 2019.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
aos  dias do mês de  do ano de 2020.

Des.(a)Presidente
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Desembargador(a)Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

 

DECISÃO PROCLAMADA

Segurança concedida, por unanimidade de votos.

Salvador, 10 de Dezembro de 2020.

 

 

PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Público 

Processo:  8009284-17.2019.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):  

 

RELATÓRIO

 

 

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela AGGEB – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL
DE ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Narra a impetrante que, para fins de regulamentação do desenvolvimento na carreira do Grupo
Operacional Gestão Pública, previsto no art. 9º da Lei Estadual n.º 11.366/2009 (Estatuto do Grupo

, adveio o  o qualOperacional Gestão Pública, id 3463359) Decreto n.º 14.512/2013 (id 3463362),
determina que o Conselho de Política de Recursos Humanos - COPE deverá definir, no mês de dezembro,
o quantitativo de cargos a serem promovidos no ano seguinte, com publicação de tal informação no Diário
Oficial do Estado no mês de janeiro do ano de ocorrência da promoção, deflagrando-se o período de
avaliação no começo de fevereiro de cada ano.

Ocorre que a Administração Pública mantém-se inerte perante sua obrigação, no tocante às progressões
funcionais dos associados da impetrante, referentes aos anos de 2018 e 2019.

Argumenta que as autoridades coatores maculam o princípio da legalidade, na medida em que ao
administrador público é defeso agir com discricionariedade quando sua atuação é vinculada – ,in casu
definida na Lei n.º 11.366/2009 e no Decreto n.º 14.512/2013, que dispõem sobre os critérios da avaliação
do desempenho funcional e do programa de formação e aperfeiçoamento do Grupo Ocupacional Gestão
Pública, inclusive determinando que os procedimentos para a promoção dos Especialistas em Políticas
Públicas e Gestão Governamental devem ser realizados com periodicidade anual.

Acrescenta que, inclusive, o aludido decreto estabelece um calendário pré-definido, deixando claro de que
forma e quando serão tomadas as providências para fins de execução do procedimento de promoção de
cada ano.
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Destaca que as Leis de Diretrizes Orçamentárias vigentes prevem o gasto para os anos de 2018 e 2019.

Deste modo, pretende ver reconhecida a ilegalidade da ausência de procedimento de promoção para os
anos de 2018 e 2019, com efeitos retroativos a 01/02/2018, mormente por haver previsão orçamentária
para tanto, reconhecendo, todavia, que os efeitos financeiros anteriores à impetração devem ser pleiteados
em ações de cobrança.

Noutra linha, advoga que o ato coator malfere o princípio constitucional da eficiência da Administração
ncia da progressão na carreira dos servidores.Pública, diante da relevâ

Conclui que o desenvolvimento funcional de seus filiados é ato vinculado, restando claro o direito dos
servidores à complementação do Desenvolvimento Funcional da categoria com a realização do
procedimento de promoção referente ao ano de 2019, que já deveria ter ocorrido – considerando que seus
efeitos financeiros devem ocorrer em Fevereiro de 2019.

Requer a concessão de liminar, para que as autoridades coatoras, no prazo de 15 dias a contar da
intimação, sejam compelidas a publicar Instrução Normativa regulamentando o procedimento de
promoção referente ao ano de 2018 nos moldes da Instrução Normativa do ano de 2014, com período
avaliatório compreendendo de 01/02/2017 a 31/10/2017 e com prazo para divulgação do resultado final
não superior a 6 (seis) meses da data de publicação da Instrução Normativa; subsidiariamente, que seja
determinado às autoridades que adotem imediatamente as medidas necessárias para realização do
procedimento de Desenvolvimento Funcional do ano de 2018.

No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, confirmando-se a liminar, determinando-se
a realização do Desenvolvimento Funcional do Grupo Ocupacional Gestão Pública referente ao ano de
2018; bem como a subsequente realização do procedimento referente ao ano de 2019, com período
avaliatório compreendendo 01/02/2018 e 31/10/2018, devendo ser publicada a publicação de Instrução
Normativa imediatamente após o fim da promoção referente ao ano de 2018 - subsidiariamente, pugna
pelo afastamento da restrição imposta no art. 9º, §2º e Anexo II do Estatuto do Grupo Operacional Gestão
Pública (id 3463359, fl. 10), para que no procedimento de avaliação referente ao exercício de 2018 seja
possível o desenvolvimento funcional de toda a categoria dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Por fim, requer que os efeitos financeiros das promoções retroajam a fevereiro do respectivo ano referente
à promoção, reconhecendo que os valores anteriores à impetração só podem ser pleiteados em ação de
cobrança.

Inicialmente, este Relator indeferiu a petição inicial, nos termos do julgado de id 3475170;
posteriormente, após convencido pelas considerações esposadas no agravo regimental manejado pela

  impetrante, o decisum anterior foi reconsiderado, e o pedido liminar deferido (id 4997790).
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O Estado da Bahia interveio no feito ao id 5765141 arguindo, preliminarmente, a decadência da
impetração, porquanto o ato considerado ilegal é a não realização do procedimento de promoção dos
servidores ocupantes de cargos no Grupo Operacional de Gestão Pública, cujo processo de promoção na
carreira tem procedimento previsto, inclusive com data para início (dezembro do ano anterior ao da
promoção). Assim, o prazo é inaugurado a partir das datas em que não se realizaram os atos esperados,
quais sejam, 31/12/2017 e 31/12/2018, na forma do art. 1º, § 5º, da Lei n.º 11.366/2009, revelando a
intempestividade do .mandamus

Na sequência, argui a inadequação da via eleita, diante da ausência de direito líquido e certo a ser
amparado pela via do remédio heroico.

No mérito, defende que, nos termos do art. 9º da Lei n.º 11.366/2009, o desenvolvimento na carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental se dá através da promoção, cujos parâmetros
do Decreto Estadual n.º 14.512/2013, vigente à época dos fatos, e já revogado pelo art. 35 do Decreto n.º
19.204 de 30 de agosto de 2019.

Deste modo, o desenvolvimento dos servidores na carreira depende da existência de cargos vagos e da
disponibilidade orçamentária e financeira para tanto.

Defende que a progressão está sujeita ao juízo discricionário da Administração, não havendo lei que
assegure aos servidores o direito subjetivo de exigi-la.

Entende que descabe, pois, o manejo da via heroica como se ação de cobrança fosse, de modo que a
ordem para que proceda à mudança de classe dos servidores não implica necessariamente no pagamento
de qualquer vantagem, pois o que será pago é a remuneração referente ao cargo.

Acrescenta que o próprio decreto regulamentador estabelece que os atos de promoção previstos em seu
art. 7º terão seus efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro do ano subsequente ao do início do período
avaliatório. Desta forma, não tendo se iniciado o período avaliatório, inexiste o direito de percepção
retroativa de vencimento, mesmo porque não há orçamento e previsão orçamentária para fazer frente a tal
aumento de despesas, devendo ser observada a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em arremate, requer seja denegada a segurança.

O representante do Ministério Público, no parecer de id 7188454, opinou pela concessão da segurança
almejada.

Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Num. 12186906 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR - 17/12/2020 10:28:10
https://pje2g.tjba.jus.br:443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20121710281030500000012010317
Número do documento: 20121710281030500000012010317



Salvador, 23 de junho de 2020.

DesembargadorJatahy Júnior

Relator

84

 

 

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Público 

Processo:  8009284-17.2019.8.05.0000MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 
Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público
IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
Advogado(s):  

 

VOTO

 

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela AGGEB – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES
GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA BAHIA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL
DE ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
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O Estado da Bahia suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, diante da ausência de direito
líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, mormente porque não se comprovou a existê
ncia de cargos vacantes ou disponibilidade orçamentária a serem ocupados via promoção.

Ocorre que a questão debatida se confunde com o próprio mérito da impetração, e com este será
apreciado.

De outro modo, constata-se que a impetrante informou com clareza o ato coator omissivo,
consubstanciado na ausência de adoção dos atos necessários ao deslinde do processo de promoção dos
servidores, a despeito da previsão legal neste sentido.

Por tais razões, rejeita-se a preliminar.

 A respeito dadecadência, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo,
verifica-se relação de trato sucessivo em que a lesão narrada pela impetrante se renova a cada mês em que
o processo de progressão dos servidores não é deflagrado, devendo ser rejeitada a referida preliminar, na
linha da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. 1. O STJ tem o
entendimento de que, no mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (in casu pagamento a
menor de gratificação), há a caracterização de relação de trato sucessivo, devendo, portanto, ser
afastada a decadência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 57.890/SC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Afasta-se, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se quanto ao ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE
ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Os associados da impetrante são servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia, onde ocupam cargo
público de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).
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É cediço que a ascensão na carreira dos Servidores Públicos Civis ocupantes do cargo público de EPPGG
se dá por meio de promoção, a teor do art. 9º da Lei n.º 11.366/2009 (Estatuto do Grupo Operacional

 c/c art. 30 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (LeiGestão Pública, id 3463359)
n.º 6.677/1994, id 3463361).

O procedimento foi regulamentado pelo  Decreto n.º 14.512/2013 (id 3463362), vigente à época dos fatos
 narrados, o qual determina que o Conselho de Política de Recursos Humanos - COPE deverá definir, no

mês de dezembro o quantitativo de cargos a serem promovidos no ano seguinte, a ser publicado no Diário
Oficial do Estado no mês de janeiro do ano de ocorrência da promoção, deflagrando-se o período de
avaliação no começo de fevereiro de cada ano.

Art. 1º - O desenvolvimento dos servidores na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, integrante do Grupo Ocupacional Gestão Pública, dar-se-á, exclusivamente, por meio de
promoção, de uma Classe para a imediatamente seguinte, mediante o atendimento aos critérios da
Avaliação do Desempenho Funcional - ADF e do Programa de Formação e Aperfeiçoamento
Continuado.

§ 1º - O quantitativo de cargos a ser provido através da promoção será definido mediante a aplicação
dos percentuais sobre o número de cargos ocupados na Classe imediatamente anterior à pleiteada, no
órgão de lotação do servidor, conforme previsto no Anexo II da Lei nº 11.366, de 29 de janeiro de 2009.

§ 2º - Caso resultem números decimais da aplicação dos percentuais a que se refere o § 1º deste artigo,
deverá ser considerado o número inteiro imediatamente superior a este.

§ 3º - A Unidade de Recursos Humanos deverá informar ao Dirigente Máximo do órgão de lotação do
servidor, no mês de novembro de cada ano, o quantitativo de cargos vagos em cada Classe da carreira
do Grupo Ocupacional Gestão Pública.

§ 4º - O Conselho de Política de Recursos Humanos - COPE definirá, no mês de dezembro, o quantitativo
de cargos em cada Classe da carreira do Grupo Ocupacional Gestão Pública a ser provido mediante
promoção no ano seguinte, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 5º - O Dirigente Máximo do órgão de lotação do servidor publicará no Diário Oficial do Estado, no
mês de janeiro do ano de vigência da promoção, o quantitativo a que se refere o § 4º deste artigo.

A impetrante acusa a Administração de manter-se inerte perante sua obrigação, o que ensejou a
apresentação do Requerimento Administrativo n.º 009.0287.2019.0006888-27 em fevereiro de 2019 (id

 sobre o qual não obteve resposta (id 3463366), de modo que não houve qualquer manifestação3463365),
do COPE e da SEAB quanto às promoções referentes ao ano de 2018. Alega ainda que, exaurido o mês de
dezembro/2018, deveria estar definido o quantitativo dos cargos a serem promovidos para o ano de 2019,
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restando silentes o COPE e a SEAB, também não se observando a adoção dos procedimentos
preparatórios necessários ao início do período de avaliação do desempenho funcional para o ano de 2019.

Deste modo, entende que deve o Estado da Bahia realizar o processo de promoção requerido, inclusive
com nova avaliação de desempenho funcional dos integrantes da categoria.

Por sua vez, o Estado da Bahia argumenta que a promoção depende da existência de cargos vagos e da
disponibilidade orçamentária e financeira para tanto. Isso porque, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 35 do
Decreto n.º 19.204, é necessário que a Unidade de Recursos Humanos informe ao Dirigente Máximo do
Órgão de lotação do servidor, no mês de novembro de cada ano, o quantitativo de cargos vagos em cada
Classe da carreira; em seguida, o Conselho de Política de Recursos Humanos - COPE, no mês de
dezembro, definirá o quantitativo de cargos em cada Classe da carreira a ser provido mediante promoção
no ano seguinte, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

No caso em exame, a impetrante pleiteia o desenvolvimento de seus associados na carreira por meio da
promoção prevista no art. 9º da Lei n.º 11.366/2009 (Estatuto do Grupo Operacional Gestão Pública, id
3463359):

Art. 9º - O desenvolvimento na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
dar-se-á, exclusivamente, por meio de promoção, de uma classe para a imediatamente seguinte, mediante
o atendimento aos critérios da avaliação do Desempenho Funcional e do Programa de Formação e
Aperfeiçoamento Continuado, conforme dispuser o regulamento.

§ 1º - Além dos critérios enumerados no caput deste artigo, o regulamento poderá estabelecer outros
relacionados a projetos e atividades prioritárias, condições especiais de trabalho e características
específicas da carreira.

§ 2º - Nos processos de promoção, o quantitativo de cargos a serem providos será definido mediante a
aplicação dos percentuais previstos no Anexo II desta Lei sobre o número de cargos ocupados na classe
imediatamente anterior à pleiteada, no órgão de lotação.

§ 3º - É requisito básico para promoção à classe imediatamente seguinte o interstício mínimo de 24 (vinte
e quatro) meses de efetivo exercício das atribuições do cargo na classe, exceto para a promoção à Classe
2, cujo interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses na Classe 1.

§ 4º - O regulamento estabelecerá a forma e os critérios de avaliação, bem como os requisitos para a
participação em processo seletivo de promoção.
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§ 5º - Observado o disposto neste artigo, a SAEB divulgará, anualmente, o número de cargos em cada
classe, a serem providos mediante promoção.

§ 6º - Será instituído, pela Secretaria da Administração, o Programa de Formação e Aperfeiçoamento
Continuado para o desenvolvimento da carreira.

O Decreto n.º 14.512/2013 (id 3463362), por sua vez, editado para regulamentar o desenvolvimento na
carreira do Grupo Ocupacional Gestão Pública, estabelecia que o procedimento seria feito através da
Avaliação de Desempenho Funcional (ADF), constituída de quatro perspectivas, quais sejam:
perspectivas comportamental e responsabilidade, e perspectivas técnica e de resultado (arts. 11 e
seguintes). A soma de todas elas formará a pontuação do servidor na ADF, que será de no máximo 100
(cem) pontos.

Ocorre que, com relação às perspectivas Técnica e Resultado, o Decreto não definiu os respectivos
critérios, que ficarão a cargo de um novo ato regulamentador ainda a ser editado. Até que isto ocorra, a
ADF seria composta apenas pelas perspectivas já regulamentadas (Comportamental e Responsabilidade),
durante os três períodos avaliatórios subsequentes à publicação do Decreto.

Contudo, findo tal prazo, a Administração permanece omissa, conforme reconhecido nas informações
prestadas à impetrante (id 3670979).

Sobre o tema, em suas disposições finais e transitórias, o mesmo diploma reza o seguinte:

Art. 16 – Até que sejam definidos os critérios para a mensuração das Perspectivas Técnica e Resultado, a
ADF será composta pelas Perspectivas Comportamental e Responsabilidade, com pontuação máxima de
100 (cem) pontos, distribuídos da seguinte forma:

I – 40 (quarenta) pontos para a Perspectiva Comportamental

II – 60 (sessenta) pontos para a Perspectiva Responsabilidade

Art. 17 – As Perspectivas Técnica e Resultado deverão ser regulamentadas após a realização de 03 (três)
períodos avaliatórios, contados da publicação deste Decreto.

Os autos mostram, portanto, que mesmo após decorrido o prazo estabelecido no referido art. 17, a
Administração Pública não promoveu a regulamentação das Perspectivas Técnica e de Resultado,
necessária à realização da ADF e, consequentemente, à progressão funcional de que trata a legislação.
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Desta feita, o ato regulamentador deve ser editado em um prazo razoável, em período que possa o
beneficiado aguardar dentro de uma previsibilidade, e não  ad aeternum, como requer o ente
governamental.

A despeito da sólida argumentação defendida pelo demandado, restou evidenciado nos fólios o direito
vindicado, uma vez que já fora ultrapassado prazo razoável para promover a aplicabilidade do benefício
devido. Inadmissível, portanto, obstar o acesso dos EPPGG à sua garantia legalmente prevista, em razão
da manifesta omissão do Estado quanto à edição do ato regulamentador correspondente.

Como já dito, nos termos previstos no Estatuto do Grupo Ocupacional Gestão Pública – Lei Estadual
11.366/09 -, bem como no Decreto que Regulamenta a Promoção – Decreto 14.512/13 -, o procedimento
de Avaliação de Desempenho Funcional é requisito intrínseco, e que o Estado não tem cumprido, para
realização do Desenvolvimento Funcional, e serve de critério classificatório para indicar a ordem de
preenchimento das vagas constantes do Anexo II da Lei Estadual 11.366/09, com sua realização
ocorrendo no ano antecedente ao da promoção.

Em última análise, a ausência de regulamentação da lei fere direito líquido e certo dos associados da
impetrante, descabendo ao Legislativo permitir que a lei só se torne exequível quando o Executivo
entenda ser conveniente.

Assim, entende-se que a letargia do Poder Público em editar a referida norma regulamentadora não pode
servir de empecilho ao recebimento de uma vantagem legítima dos associados da impetrante que
preencherem os requisitos legais, deixando de reconhecer o seu direito à progressão por omissão
atribuível exclusivamente ao Executivo Estadual.

Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em casos similares, assim
decidiu:

 Mandado de Segurança. Analista Técnico do Estado da Bahia. Promoção. Preliminar de litispendência,
rejeitada, haja vista que o mandamus apontado tem como objeto a conclusão do processo de progressão
funcional dos Analistas Técnicos do Estado da Bahia, enquanto o presente busca a promoção dos
referidos servidores. Preliminar de perda de objeto também não dever ser acolhida, pois os documentos
acostados pelo Estado, referem-se à progressão dos servidores, enquanto, como já dito, o presente wri
busca a promoção dos servidores, institutos estes diversos, regulamentados nos §§ 3º e 4º da Lei
11.374/09. No mérito, a promoção, objeto desta ação, é garantida pela Lei Estadual 11.374/2009 e
regulamentada pelo Decerto 14.488/2013. Dessa forma, trata-se de ato vinculado, de modo que, uma vez
preenchidos os requisitos legais, os servidores passam a ter direito subjetivo ao desenvolvimento na
carreira. Não há de se falar em impacto orçamentário e financeiro, tampouco existência de óbice na Lei
de Responsabilidade Fiscal, pois a implantação da vantagem decorre de promoção já regulamentada
pela Administração, não havendo espaço para juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador,
concluindo-se, assim, que a omissão do Estado é ato ilegal, pois a inexistência de iniciativa da
Administração e adotar providências à implementação da promoção na carreira dos servidores, não
pode prejudicar direito líquido e certo. Ao reconhecer o direito à promoção pretendida, não atua o Poder
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Judiciário como legislador, aplicando-se apenas a Legislação em vigor. Impossibilidade de impor à
administração obrigação no cumprimento da promoção funcional quanto aos anos seguintes, por se
tratar de um ato futuro e incerto. Segurança parcialmente concedida. (MS nº
0009265-21.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. José Cícero Landin Neto, publ.
08/11/2018)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE DOS REQUISITOS
À PERCEPÇÃO DA PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL E DA GRATIFICAÇÃO POR
ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À
PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL QUE PRESSUPÕE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS TEMPORAL E DE ÊXITO EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREENCHIMENTO
PELA IMPETRANTE DO REQUISITO TEMPORAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO
REALIZADA POR CONTA DE OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO DE MUCURI.
PRECEDENTES DO TJ/BA. PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE DOS PRESSUPOSTOS À
PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MUCURI CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE, EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (Classe: Apelação, Número do Processo:
0001759-65.2014.8.05.0172,Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA,Publicado em:
09/02/2017).

A doutrina, através da Administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, posiciona-se, também, pelo
controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos, em Direito Administrativo, 25.ª edição, pag.
224 e 226, veja-se:

"Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a
discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela Lei.
A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da
legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso,
pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela Lei e
invadiu o campo da legalidade. Essa tendência de que se observa na doutrina, de ampliar o alcance da
apreciação do Poder Judiciário, não implica invasão na discricionariedade administrativa; o que se
procura é colocar essa discricionariedade em seus devidos limites, para distingui-la da interpretação
(apreciação que leva a uma única solução, sem interferência da vontade do intérprete) e impedir as
arbitrariedades que a Administração Pública pratica sob o pretexto de agir discricionariamente."

Impende ressaltar que, em regra, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, inteligência da Súmula 339
do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n.º 37.

Todavia, o caso em tela é uma excepcionalidade que permite a atuação do Poder Judiciário ante a omissão
do Poder Executivo em regulamentar as , previsto no art. 16, do DecretoPerspectivas Técnica e Resultado
n.º 14.512/2013.
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 como a lei não determinou um prazo certo para o ato regulamentador, a não interferênciaIn casu,
judiciária poderá constituir um incentivo à inércia do Executivo, que poderá protelar indefinidamente o
pagamento aos servidores públicos.

Por isso, deve a Administração Pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promover os atos
 necessários e suficientes à deflagração do processo de promoção funcional dos servidores Especialistas

 em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) referente aos anos de 2018 e 2019.

Decerto, a não concessão da segurança, acarretaria lesão grave e de difícil reparação, já que há
fundamento relevante e acaso não seja concedida, poderá resultar em grande lesão aos associados do
impetrante, diante do caráter salarial da verba, pois estar-se-ia deixando de distribuir a boa JUSTIÇA.

Diante do exposto, voto no sentido de     REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A
   SEGURANÇA para determinar às autoridades coatores que promovam, no prazo máximo de 30 (trinta)

    dias, os atos necessários e suficientes à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores
 Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) referente aos anos de 2018 e 2019.

Sem custas e honorários advocatícios.

Salvador,  de  de 2020.

DesembargadorJatahy Júnior

Relator
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