
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0000157-92.2013.815.0011 – 3ª Vara da
Fazenda Pública – Campina Grande.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.

Apelante: Estado da Paraíba.
Procurador: Flávio Luiz Avelar Domingues Filho.

Apelado: Delmiro Antônio Nóbrega Junior.
Advogado: Daiane Garcias Barreto.

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE
REVISÃO  DE  REMUNERAÇÃO  E  CONDENAÇÃO
EM,  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO  CÍVEL  E
REEXAME NECESSÁRIO. 

I. PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO
DA  INAFASTABILIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO.
REJEIÇÃO.

1. Não há necessidade de prévio esgotamento da via
administrativa como condição da ação, ante o princípio
da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário,
consagrado  no  art.  5º,  XXXV,  da  Carta  Magna.
Precedentes  do  TJPB  (Processos  nºs
00033277220138150981,  00001610220158152003  e
20098661920148150000).

II.  MÉRITO.  (1) AGENTE PENITENCIÁRIO LOTADO
EM  TERCEIRA  ENTRÂNCIA.  ADICIONAL  DE
REPRESENTAÇÃO. ADIMPLEMENTO DE ACORDO
COM A ALINEA “C” DO INCISO III DO ART. 6º DA LEI
ESTADUAL Nº 9.703/2012. PAGAMENTO A MENOR.
COMPROVAÇÃO.  RECONHECIMENTO  JURÍDICO
DO  PEDIDO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  NO  CURSO
DO  PROCESSO.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  (2)  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
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RECONHECIMENTO.  REDISTRIBUIÇÃO  DOS
ÔNUS.  POSIÇÃO  DO  STJ.  (3)  VALORES
RETROATIVOS.  CORREÇÃO  PELO  ART.  1º-F  DA
LEI  FEDERAL  Nº  9.494/97.  POSIÇÃO  DO  STF.
PROVIMENTO  PARCIAL  E  MONOCRÁTICO  DO
APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO.

2.  Havendo comprovação  de  que  o  Agente
Penitenciário exerce as atribuições de seu cargo em
comarca  de  terceira  entrância,  deverá  a  verba
“adicional de representação” ser adimplida de acordo
com  a  alínea  “c”,  do  inciso  III,  do  art.  6º,  da  Lei
Estadual  nº  9.703/2012.  Precedentes  do  TJPB
(Processos  nºs  00108772120138150011  e
00000972220138150011).

3.  “Reconhecida  a  sucumbência  recíproca,  faz-se
mister  a  redistribuição  do  ônus  sucumbencial,  de
conformidade com o  caput do art. 21 do CPC”. (STJ,
EDcl  no  AREsp  225.337/SP,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
20/11/2014, DJe 28/11/2014).

4.  Os  valores  retroativos  a  serem  adimplidos  pela
Fazenda Pública deverão ser corrigidos nos termos do
art.  1º-F  da  Lei  federal  nº  9.494/97,  especialmente
enquanto  pendente  a  modulação  dos  efeitos  da
decisão  do  STF  que  reconheceu  a
inconstitucionalidade parcial do referido artigo.  (STF -
Rcl  16705  MC/RS  –  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX  -
Julgamento: 12/12/2013).

VISTOS, etc.

Trata-se de  Reexame Necessário e Apelação Cível interposta
pelo Estado da Paraíba em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
da Fazenda Pública de Campina Grande nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer nº 0000157-92.2013.815.0011 ajuizada por  Delmiro Antônio Nóbrega
Junior.

O Apelado,  agente penitenciário,  moveu a presente demanda
objetivando ver reconhecido seu direito à percepção correta do “adicional de
representação”, que vinha sendo pago no valor de R$ 484,34. Aduz que, nos
termos  da  Lei  Estadual  nº  9.703/2012,  e  em conformidade  com sua  atual
lotação, o valor correto seria na importância de R$ 617,28.

O magistrado sentenciante (fls. 83/85-v) rejeitou as preliminares
de  falta  de  interesse  processual  por  ausência  de  prévio  requerimento
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administrativo  e  de  prescrição  bienal.  No  mérito,  julgou  parcialmente
procedente  o  pedido  autoral,  reconhecendo  seu  direito  à  remuneração  em
conformidade  à  entrância  na  qual  exerce  as  atribuições  do  cargo.  Em
contrapartida, não acolheu a argumentação de que o adimplemento deveria em
dobro, nem a ocorrência de dano moral.

No  prazo  recursal,  o  Estado  da  Paraíba  ofertou  apelo  (fls.
88/103).  Como  preliminares,  busca  reapreciação  da  falta  de  interesse
processual  por  ausência  de  prévio  requerimento  administrativo.  No  mérito,
requereu  a  reforma  da  decisão,  para  julgar  improcedente  o  pedido.
Alternativamente,  pediu  o  reconhecimento  da  sucumbência  recíproca  e  da
necessidade de correção dos valores pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Contrarrazões apresentadas (fls. 106/111).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela  rejeição  da  preliminar.  No mérito,  se  inclinou  pelo  prosseguimento  do
recurso sem manifestação de mérito. (fls. 118/122).

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  se  faz  necessária  a
apreciação conjunta dos recursos  voluntário  e oficial,  na medida em que a
matéria a ser analisada em decorrência deste último abarca todo o conteúdo
objeto do primeiro.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Ainda em preliminar, o Apelante alega que a ação deverá ser
extinta,  sem  julgamento  do  mérito,  em  razão  de  inexistência  de  prévio
requerimento administrativo, o que caracterizaria ausência de interesse de agir.

Novamente, colaciono os precedentes desta Corte nos quais se
entende ser desnecessário o requerimento prévio, na via administrativa para
que seja reconhecido o interesse de agir da Apelada. Assim orientam:

O  interesse  de  agir  decorre  da  necessidade  de  acesso  ao
judiciário  para  obtenção do bem da vida,  que não pressupõe
prévio  acesso  aos  recursos  na  via  administrativa.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033277220138150981,
-  Não  possui  -,  Relator  DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E
BENEVIDES , j. em 30-03-2015).

Nos termos do ordenamento jurídico pátrio, não há necessidade
de prévio esgotamento da via administrativa como condição para
o beneficiário ingressar em juízo, sob pena de sérias afrontas ao
direito de ação e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001610220158152003,  -  Não  possui  -,  Relator  DES JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 27-03-2015).

Após  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,  que
adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder
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Judiciário,  consagrado  no  art.  5º,  XXXV,  da  Carta  Magna,  o
esgotamento  da  via  administrativa  não  é  mais  condição  para
ajuizamento  de  ação.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 20098661920148150000, 2ª Seção Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 18-03-2015) 

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

a) Do adicional de representação

O  Apelado  é  agente  penitenciário,  atualmente  exercendo  as
atribuições  de  seu cargo  em unidade  penitenciária  situada  na  Comarca  de
Campina Grande,  de 3ª entrância,  conforme se depreende dos documentos
encartados  (Ficha Funcional,  fls.  14,  Contracheques,  fls.  15/24,  e  Relatório
Funcional, fls. 54).

Nos termos da alínea “c”, do inciso III, do art. 6º, da Lei Estadual
nº 9.703/2012, o valor a ser pago ao título de “adicional de representação” para
quem estiver lotado em 3ª entrância, é na ordem de R$ 617,28.

Compulsando  os  demais  documentos  apresentados  (Fichas
financeiras  às  fls.  56/57),  conclui-se  que  o  recorrido  logrou  êxito  em
demonstrar o adimplemento a menor, efetivado pela Administração, nos termos
do art. 333, I, do CPC

Inclusive  tendo  havido,  no  decorrer  da  presente  ação,  o
reconhecimento  jurídico  do  pedido,  com  a  implantação  do  valor  correto,
espontaneamente. 

Precedentes desta Corte:
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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.  PRESCRIÇÃO  BIENAL.
INAPLICABILIDADE.  MÉRITO.AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA DA TERCEIRA ENTRÂNCIA. PAGAMENTO A
MENOR  DE  GRATIFICAÇÃO.  LESÃO  DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557
CAPUT  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00108772120138150011,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 16-03-2015) 

MÉRITO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO,  3ª
ENTRÂNCIA.  ADICIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. MAJORAÇÃO PREVISTA NA
MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  185/2012,  POSTERIORMENTE
CONVERTIDA  NA  LEI  Nº  9.703/2012.  AUTOR  QUE
PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO  DA  NOVA  QUANTIA  PELO  ENTE  ESTATAL.
DIFERENÇA DEVIDA. DECISUM ACERTADO NESTE PONTO.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000972220138150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
24-02-2015).

Em sendo assim, sem maiores delongas, entendo que o juízo
sentenciante agiu com acerto ao conhecer do pedido para julgá-lo procedente,
devendo ser mantida, neste ponto, em observância à jurisprudência do
TJPB (art. 557, caput, CPC).

b) Da sucumbência recíproca

Por  fim,  reconheço  a  sucumbência  recíproca  no  caso  em
análise,  tendo  em  vista  que  o  promovente  restou  vencedor  quanto  ao
pagamento  dos  valores  repassados  a  menor,  mas  não  logrou  êxito  com
relação ao pedido de atualização futura, decorrente do descongelamento dos
anuênios, seguindo o precedente do STJ:

Reconhecida  a  sucumbência  recíproca,  faz-se  mister  a
redistribuição  do ônus sucumbencial,  de  conformidade  com o
caput do  art.  21  do  CPC.  (EDcl  no  AREsp  225.337/SP,  Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 20/11/2014, DJe 28/11/2014)

Assim,  os  honorários  advocatícios  devem  ser  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, nos termos
do art. 211 do CPC.

1 Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados entre eles os honorários e as despesas.
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Isenção de custas para a Fazenda Pública, conforme previsão
do  art.  292 da  Lei  Estadual  nº  5.672/92, bem  como  para  o  demandante,
beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

c) Da correção dos valores

O  Apelante  busca  a  reforma  da  sentença  em  relação  aos
parâmetros para correção dos valores a serem pagos.

Sobre  a  matéria,  é  de  extrema  relevância  destacar  que,  ao
apreciar  a  ADIn  nº  4.357/DF,  a  Suprema  Corte  reconheceu  a
inconstitucionalidade da expressão  "índice oficial  de remuneração básica da
caderneta  de  poupança" contida  no  §123 do  art.  100  da  CF,  e,  por
arrastamento,  também foi  reconhecida  a  inconstitucionalidade  parcial  do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando a nova redação estabelecida pelo
art.  5º4 da  Lei  nº  11.960/09,  que  reproduz  literalmente  o  trecho
retromencionado.

Segundo o precedente, as disposições do art. 1º-F passam a ser
aplicadas apenas para aos juros moratórios,  incidindo a correção monetária
pelo índice que reflita a inflação acumulada no período, não mais se aplicando
os índices da remuneração básica da caderneta de poupança.

Contudo, o relator da referida ADIN lançou decisão liminar desta-
cando que a modulação dos seus efeitos encontra-se sub judice, motivo pelo
qual a declaração de inconstitucionalidade somente deverá ser aplicada após o
julgamento definitivo da aludida modulação. Eis o decisum: 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 4.357 E 4.425
DESTA  CORTE.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  5°  DA  LEI
11.960/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART.
1º-F  DA LEI  9.494/97.  MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
DECISÃO.  PENDÊNCIA DE  APRECIAÇÃO  POR  ESTA
CORTE. LIMINAR DEFERIDA ATÉ JULGAMENTO FINAL
DAS  MENCIONADAS  ADIS  QUANTO  AOS  EFEITOS
DAS DECISÕES. (STF - Rcl 16705 MC/RS – Relator(a):
Min. LUIZ FUX - Julgamento: 12/12/2013).

Portanto, o valor da condenação no presente caso deverá ser
atualizado de acordo com as disposições do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na

2 Art.  29.  A Fazenda Pública,  vencida,  não está sujeita  ao pagamento de custas,  mas fica obrigada a
ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.

3 Art. 100.  Omissis. § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora,
incidirão juros simples no mesmo percentual  de juros incidentes sobre a caderneta de poupança,  ficando
excluída a incidência de juros compensatórios.

4 Art. 5º. O art. 1º-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória
no  2.180-35,  de  24  de  agosto  de  2001,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  “Art.  1º-F.   Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)
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redação dada  pela  Lei  nº  11.960/09,  visto  que,  até  o  julgamento  final  da
modulação  dos  efeitos,  a  decisão  do  STF  que  reconheceu  a
inconstitucionalidade parcial do referido artigo não poderá ser aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio no §1º-A do art. 557 do CPC, DOU
PROVIMENTO PARCIAL E MONOCRÁTICO AO APELO E AO REEXAME
NECESSÁRIO,  para  redistribuir  igualmente  os  ônus  sucumbenciais  e
determinar que os valores retroativos sejam corrigidos de acordo com o art. 1º-
F da Lei nº 9.494/97.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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