
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0000163-02.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Estado da Paraíba.
Procurador : Felipe de Brito Lira Souto.
Agravado : Denilson de Araujo Medeiros.
Advogada : Daiane Garcias Barreto.

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTI-
CA QUE  NEGA SEGUIMENTO  AO  APELO.
IRRESIGNAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTA-
DUAL.  AGENTE  PENITENCIÁRIO.  ADICIO-
NAL DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE IM-
PLEMENTAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO E
RECEBIMENTO DA DIFERENÇA APURADA A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 185/2012, POSTERIORMENTE CON-
VERTIDA NA LEI Nº 9.703/2012. AUTOR QUE
EXERCE  SEU  LABOR  EM  PENITENCIÁRIA
DE  3ª  ENTRÂNCIA.  REQUISITOS  LEGAIS.
PREENCHIMENTO. PAGAMENTO A MENOR.
DIFERENÇAS  DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DESTA  CORTE.   DECISUM
ACERTADO. DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO.

- Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente
de  segurança  penitenciária  e  que  exerçam  suas
funções  no  âmbito  de  unidade  prisional  de  3ª
entrância,  perceberão,  a  título  de  Adicional  de
Representação,  o  valor  indicado  na  alínea  “c”  do
inciso III do art. 6º da Lei nº 9.703/2012.

- Preenchidos os requisitos legais estabelecidos em lei
para  o  recebimento  de  determinada  vantagem
pecuniária  por  parte  do  servidor,  é  dever  da
Administração  em  proceder  na  respectiva
implantação.
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-  Tendo  em  vista  que  o  valor  da  verba  acessória
discutida  na  presente  demanda  tem  previsão  em
comando  legal,  a  ausência  de  reajuste  de  seu
montante  pela  Administração  importa  no
reconhecimento do direito do autor ao pagamento das
diferenças  apuradas  desde  a  data  da  vigência  da
Medida  Provisória  nº  185/2012 até  a  efetiva
implantação.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara  Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.  

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Estado  da
Paraíba contra  Decisão  Monocrática  (fls.  107/121),  que  rejeitou  as
preliminares  e  negou  seguimento  ao  apelo  aviado  pelo  ora  agravante,
mantendo  a  sentença  proferida  pelo  juízo  a  quo,  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais,
manejada por Denilson de Araujo Medeiros.

Em  suas  razões,  o  agravante sustenta  que  “o  Requerente  é
agente penitenciário da 1ª Entrância, não havendo relevância para aplicação
da MP nº 185/2012 o fato deste ter ingressado com lotação na 3ª Entrância,
pois este tem natureza propter laborem devendo ser pago apenas a aqueles
que  estão  efetivamente  lotados  em  penitenciárias  em  Comarcas  de  3ª
Entrância” (fls. 126).

Com base nesses argumentos, pleiteia a retratação do julgado
monocrático, ou a submissão do presente recurso ao Órgão Colegiado, a fim
de que seja reformada a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

Pois bem.
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Em verdade, a controvérsia reside em saber se o valor recebido
pelo agravado a título de adicional de representação, em razão da ocupação do
cargo de  agente  penitenciário  estadual,  vem sendo pago corretamente  pelo
Estado da Paraíba, consoante as disposições legais de regência.

Colhe-se dos autos que Denilson de Araujo Medeiros, agente de
segurança penitenciária, fora admitido para prestar serviço na Penitenciária de
Campina Grande Raimundo Asfora, de 3ª entrância. Nesta trilha, com relação
ao adicional de representação, a Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Estado da Paraíba dispõe o seguinte: 

“Art.  57  –  Além  do  vencimento  e  das  vantagens
previstas  nesta  Lei  e  das  estabelecidas  em  lei
específica,  poderão  ser  deferidos  aos  servidores:
(…)
XIV – adicional de representação.”

“Art.  78  –  O  adicional  de  representação  é  a
vantagem concedida por lei em virtude da natureza e
das peculiaridades dos cargos exercidos”.

Como se pode inferir da leitura dos dispositivos transcritos, há
previsão  genérica  na  lei  estadual  acerca  da  verba  pleiteada,  contudo,  sua
concessão resta condicionada à definição em lei específica acerca dos cargos a
serem alcançados pela benesse.

Para  regulamentar  a  norma  acima  transcrita,  foi  editada  a
Medida Provisória nº 185, de 25 de janeiro de 2012, posteriormente convertida
na Lei nº 9.703, de 14 de maio de 2012 que, entre outros assuntos,  previu o
pagamento dessa vantagem aos servidores integrantes do Grupo Operacional
de Apoio Judiciário, nos seguintes valores:

“Art. 6º. O Adicional de Representação, previsto no
art. 57, inciso XIV, da Lei Complementar nº 58, de 30
de dezembro de 2003, fica assim disciplinado:
III  –  Para  servidores  integrantes  do  Grupo  Apoio
Judiciário, desde que exerçam seu mister no âmbito
de  penitenciárias,  presídios,  cadeia  ou  gestão
penitenciária, terá o seguinte valor:
a) Para os servidores ocupantes de cargo de Agente
de Segurança Penitenciária 1ª entrância: R$ 484,34
b) Para os servidores ocupantes de cargo de Agente
de Segurança Penitenciária 2ª entrância: R$ 554,74;
c) Para os servidores ocupantes de cargo de Agente
de  Segurança  Penitenciária  3ª  entrância:  R$
617,28”; (grifo nosso).

Depreende-se, ademais, ao contrário do que quer fazer crer o
agravante, que o recorrido labora, efetivamente, na Penitenciária de Campina
Grande  Raimundo  Asfora,  de  3ª  entrância,  não  estando  apenas  lotado  no
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referido local. É o que se extrai dos comprovantes de pagamento anexados às
fls. 15/26, os quais não deixam dúvidas ser a referida penitenciária a unidade
de trabalho do requerente.

Nestes termos, diante da dicção legal acima transcrita, tratando-
se  o  demandante  de  servidor  efetivo,  integrante  da  carreira  de  agente  de
segurança penitenciário e que exerce suas funções no âmbito de penitenciária
de 3ª entrância, faz jus à referida gratificação no montante especificado no
artigo 6º, inciso II, alínea “c” da Lei nº 9.703/2012.

Ocorre que, da análise dos contracheques acostados ao caderno
processual, referentes aos meses de janeiro a novembro de 2012 (fls. 15/26),
verifica-se que o valor mensalmente percebido pelo suplicante, durante esse
período, foi apenas  R$484,34 (quatrocentos e oitenta e quatro e trinta e
quatro reais), quando, na verdade, deveria receber o importe de  R$617,28
(seiscentos  e  dezessete  reais  e  vinte  e  oito  centavos)  desde  a  data  da
publicação da Medida Provisória 185, de 25 de janeiro de 2012, ficando, dessa
forma, comprovada a omissão continuada do ente apelado.

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  requerente  tem  direito  ao
recebimento das diferenças pretéritas, decorrentes do pagamento a menor do
adicional de representação, por inobservância da legislação de regência.

Este  Tribunal  de  Justiça  comunga  do  entendimento  acima
esposado, conforme passamos a conferir:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
LEGITIMIDADE  PARA  EXECUTAR  MULTA
IMPOSTA  A  DIRETOR  DE  DEPARTAMENTO
MUNICIPAL  POR  TRIBUNAL  DE  CONTAS
ESTADUAL. PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM A
CORTE DE CONTAS.
(...)
3.  Com  base  no  precedente  da  Corte  Suprema,
extraiu-se a exegese de que em qualquer modalidade
de condenação - seja por imputação de débito, seja
por multa - seria sempre o ente estatal sob o qual
atuasse o gestor autuado o legítimo para cobrar a
reprimenda. Todavia, após nova análise, concluiu-se
que o voto de Sua Excelência jamais caminhou por
tal senda, tanto assim que, no âmbito do Tribunal de
Contas da União tal tema é vencido e positivado por
ato administrativo daquela Corte de Contas.
4. Em nenhum momento a Suprema Corte atribuiu
aos  entes  fiscalizados  a  qualidade  de  credor  das
multas  cominadas  pelos  Tribunais  de  Contas.  Na
realidade, o julgamento assentou que nos casos de
ressarcimento  ao  erário/imputação  de  débito  a
pessoa  jurídica  que  teve  seu  patrimônio  lesado  é
quem – com toda a razão – detém a titularidade do
crédito consolidado no acórdão da Corte de Contas.
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5.  Diversamente  da  imputação  de
débito/ressarcimento ao erário, em que se busca a
recomposição do dano sofrido pelo ente público, nas
multas há uma sanção a um comportamento ilegal
da pessoa fiscalizada,  tais  como,  verbi  gratia,  nos
casos  de  contas  julgadas  irregulares  sem resultar
débito; descumprimento das diligências ou decisões
do Tribunal de Contas; embaraço ao exercício das
inspeções  e  auditorias;  sonegação  de  processo,
documento  ou  informação;  ou  reincidência  no
descumprimento  de  determinação  da  Corte  de
Contas.
6. As multas têm por escopo fortalecer a fiscalização
desincumbida  pela  própria  Corte  de  Contas,  que
certamente  perderia  em  sua  efetividade  caso  não
houvesse a previsão de tal instrumento sancionador.
Em  decorrência  dessa  distinção  essencial  entre
ambos  -  imputação  de  débito  e  multa  -  é  que  se
merece conferir tratamento distinto.
7.  A solução adequada é proporcionar ao próprio
ente  estatal  ao  qual  esteja  vinculada  a  Corte  de
Contas  a  titularidade  do  crédito  decorrente  da
cominação da multa por ela aplicada no exercício
de seu mister.
8. "Diferentemente, porém, do que até aqui foi visto,
em se tratando de multa, a mesma não deve reverter
para a pessoa jurídica cujas contas se cuida. Nesse
caso, deve reverter em favor da entidade que mantém
o  Tribunal  de  Contas."  (Jorge  Ulisses  Jacoby
Fernandes  in  Tribunais  de  Contas  do  Brasil  –
Jurisdição e Competência).
(...)
11.  Este  mesmo  raciocínio  deve  ser  aplicado  em
relação aos Tribunais de Contas Estaduais, de modo
que as multas deverão ser revertidas ao ente público
ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas
contra gestor municipal.
12.  Dessarte, a legitimidade para ajuizar a ação de
cobrança  relativa  ao  crédito  originado  de  multa
aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas
é do ente público que mantém a referida Corte - in
casu, o Estado do Rio Grande do Sul -, que atuará
por intermédio de sua Procuradoria.
13. Agravo regimental provido”.
(AgRg  no  REsp  1181122/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 21/05/2010).
(grifo nosso).
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Insta esclarecer, ainda, que o próprio ente agravante informou
ter implantado, de ofício, a verba pleiteada pelo agravado, desde o mês de
maio de 2013, o que apenas ratifica o direito do servidor ao percebimento das
diferenças anteriores à implementação, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada em todos os seus termos.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
presente  agravo  interno,  de  forma  que  a  decisão  monocrática  recorrida
permaneça incólume.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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