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

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
PROCESSO Nº 0588509-02.2013.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Joás de Brito Pereira Filho.
Advogado : Davi Tavares Viana e Ana Carolina Pereira Tavares Viana.
Agravada : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. MANDAMUS UTILIZADO COMO
AÇÃO DE COBRANÇA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA  PRETENDIDA.  RECONSI-
DERAÇÃO.  PEDIDO  MERAMENTE
DECLARATÓRIO  PARA  RESSARCI-
MENTO  DE  DIÁRIAS  E  PASSAGENS
PAGAS  COM  RECURSO  PRÓPRIO.
POSSIBILIDADE.  INDICAÇÃO  DO
DESEMBARGADOR  PARA  PARTICI-
PAÇÃO  DE  CURSO  NO  EXTERIOR.
ACOLHIMENTO  DA  INDICAÇÃO  PELA
PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  AFASTAMENTO  DO
IMPETRANTE DEFERIDO.
MAGISTRADO  A  SERVIÇO  DO
TRIBUNAL.  PAGAMENTO  DE  VERBAS
INDENIZATÓRIAS QUE SE IMPÕE. ART.
118  DA  LOJE/PB.  DIREITO  DO
IMPETRANTE  AO  RECEBIMENTO  DAS
VERBAS  PLEITEADAS.  PROVIMENTO
DO RECURSO.

-  Em  uma  melhor  análise,  verifica-se  que  o
agravante, na verdade, objetivava tão somente a
declaração  de  seu  direito  para  que  lhe  fosse
assegurado,  no  futuro, o  recebimento  das
despesas realizadas a serviço do Tribunal. Assim,
não seria o caso de impetração de mandato de
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segurança como ação de cobrança, mas de mera
ação declaratória para garantir direito líquido e
certo, violado pela autoridade coatora.

- Não há duvidas de que a indicação do nome do
desembargador  para  participar  de  curso  no
exterior, bem como o acolhimento da indicação e
a  determinação  de  seu  afastamento  pela
Presidenta do Tribunal de Justiça se trata de ato
oficial. Logo, passível de ser indenizado a teor
do que  prescreve  o  art.  188  da  LOJE/PB: “O
magistrado  terá  direito  às  seguintes  verbas
remuneratórias e indenizatórias não abrangidas
pelo  subsídio:  II  –  verbas  indenizatórias:  b)
diárias para atender as despesas decorrentes do
deslocamento do magistrado, a serviço, dentro
ou fora do território do Estado ou do território
nacional,  em  valor  fixado  em  resolução  do
Tribunal de Justiça;”

- Diferentemente de inúmeros outros casos, em
que o magistrado pleiteia o seu afastamento para
participar de cursos de especialização, mestrado
ou  doutorado  de  sua  própria  escolha,  o
desembargador  foi  indicado  para  participar  de
curso  pelo  próprio  Tribunal,  cujo  conteúdo
ministrado  revelar-se-ia  útil  direta  e
imediatamente à própria Corte de Justiça.

-  Tem  direito  o  impetrante  a  percepção  das
verbas  indenizatórias  pleiteadas  quando  se
encontre  a  serviço  do  Tribunal.  Todavia,  o
ressarcimento  deverá ser  perseguido nas  vias
ordinárias, dado que o  writ não é sucedâneo de
ação de cobrança de verbas pretéritas. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM  os integrantes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,  dar provimento  ao agravo interno
para, por via de consequência, conceder-se a segurança, por unanimidade, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Agravo Interno, fls. 94/101, interposto  pelo  Des.
Joás de Brito Pereira Filho contra decisão monocrática de fls. 85/89 que, nos
autos  do  Mandado  de  Segurança,  impetrado  contra  suposto  ato  ilegal  e
abusivo  praticado  pela  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
denegou a segurança perseguida, nos seguintes termos:

“Pelo  exposto,  por  ser  inadmissível  a  impetração,
DENEGO  A  SEGURANÇA  pretendida,  julgando
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extinto  o  processo,  sem  resolução  de  mérito,  de
acordo com o  §5º do art. 6º da Lei 12.016/09  c/c o
art. 267, inc. IV, do CPC  e o art.  127,  inc.  X,  do
RITJ/PB.” (fls. 89)

 
O recorrente pugnou pela reconsideração da referida decisão.

Todavia, em não sendo este o entendimento, requereu a apreciação do presente
recurso pelo Tribunal  Pleno desta  Corte  de Justiça.  Para tanto,  alegou,  em
síntese, que o presente writ teve unicamente o objetivo de declarar o direito à
percepção  integral  das  diárias  e  o  ressarcimento  dos  valores  gastos  com
passagens aéreas referentes à participação de curso no exterior. Na ótica do
recorrente, diversamente do que restou consignado na decisão agravada, “não
houve pedido de restituição, mas a garantia da devolução dos valores pagos
ao impetrante,  o que  são coisas distintas”.  Ainda segundo o agravante,  o
pedido na inicial foi no sentido de se garantir o direito do impetrante, cuja
cobrança das diárias e das passagens aéreas se daria apenas posteriormente em
ação autônoma. 

É o que importa relatar.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso interposto.

Pois bem. Depreende-se da inicial que o impetrante participou
de curso no exterior, voltado para a segurança dos Tribunais e pessoal dos
Magistrados, promovido pela Associação Brasileira dos Magistrados (AMB),
através da Escola Nacional de Magistratura (ENM), no período de 22 a 26 de
abril de 2013, realizado no Estado da Flórida, Estados Unidos. Ocorre que,
antes da viagem, mais precisamente em 25 de março de 2013, o Exmo. Des.
Joás de Brito Pereira Filho requereu administrativamente à Presidência desta
Corte  (PA nº  329.765-9)  autorização para  aquisição  de  passagens  aéreas  e
concessão de diárias referentes aos dias 21 e 28 de abril, considerando os dias
de deslocamento (ida e volta) de viagem.  

Todavia,  em 17 de  abril  de  2013,  a Presidência indeferiu os
requerimentos do impetrante, alegando, em síntese, que “embora a Resolução
nº 64/2008, do Conselho Nacional de Justiça, permita que o juiz frequente
curso que lhe traga novos conhecimentos técnicos e jurídicos, que beneficie a
Instituição, o vertente caso, data vênia, não se mostra indispensável para o
desempenho das atribuições do magistrado junto à Comissão de Segurança,
cujo  curso  possa  ser  feito  em oportunidades  outras,  por  meio  de  órgãos
especializados, como por exemplo a polícia federal ou o exército brasileiro,
com menor custo para o Tribunal de Justiça da Paraíba.” (fls. 24).

Desta decisão, o impetrante tomou conhecimento tão somente
em 02 de maio de 2013 (fls. 37), quando o curso já havia se realizado (fls.
39/40), sendo todas as despesas pagas com recursos próprios (fls. 13).
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Inconformado,  o  Exmo.  Desembargador  requereu  a
reconsideração da decisão (fls. 39/40), que não havia sido apreciada até a data
da propositura do presente writ, em 15 de agosto de 2013.  

Diante  desse  cenário,  impetrou  mandado  de  segurança,
objetivando  a  concessão  da  segurança  para  que  lhe  fosse  garantido:  (i)  a
percepção  integral  das  diárias  referentes  ao  período  de  afastamento  do
território nacional (7 diárias), na forma e valores determinados pela Resolução
TJPB nº 34/2009, com suas posteriores alterações vigentes na data da viagem;
(ii) o ressarcimento integral dos valores gastos com as passagens, no valor de
R$ 2.379,53 (dois  mil,  trezentos  e  setenta  e  nove reais  e  cinquenta  e  três
centavos).

A  decisão  monocrática  de  fls.  85/89,  proferida  por  esta
relatoria,  em harmonia com o parecer  ministerial  (fls.  79/81),  decidiu pela
impossibilidade  de  se  impetrar  mandado  de  segurança  com o  objetivo  de
ressarcimento pelas despesas gastas em viagem para participação de curso no
exterior.

Inconformado, o impetrante manejou o presente agravo interno,
sustentando que o mandado de segurança impetrado não tinha como objetivo a
percepção das despesas gastas na viagem, mas tão somente a mera declaração
de seu direito líquido e certo, ou seja, do direito de receber integralmente os
valores das passagens e das diárias em razão de viagem ao exterior a serviço
do Tribunal.  

O deslinde da  questão,  no entanto,  passa a ser  outro.  O que
antes foi entendido como um pedido de pagamento de verbas pretéritas, de
fato  envolvia  apenas  pretensão  meramente  declaratória.  Em  uma  melhor
análise,  verifica-se  que  o  agravante,  na  verdade,  objetivava  tão  somente  a
declaração  de  seu  direito  para  que  lhe  fosse  assegurado,  no  futuro, o
recebimento das despesas realizadas a serviço do Tribunal. Assim, não seria o
caso de impetração de mandato de segurança como ação de cobrança, mas de
mera  ação  declaratória  para  garantir  direito  líquido  e  certo,  violado  pela
autoridade coatora.

Sobre  a  natureza  declaratória  do  mandado  de  segurança,  já
restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO
DE  SEGURANÇA.  DECADÊNCIA  AFASTADA.
LEGITIMIDADE  DO  SECRETÁRIO  DE  ESTADO
DE  FAZENDA  CONFIGURADA.  IMPETRAÇÃO
DO WRIT COMO AÇÃO DE COBRANÇA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  EFEITOS  DECLARATÓRIOS.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO
COMPROVADO.  AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE
FÁTICA.  ARESTO PARADIGMA PROFERIDO EM
SEDE  DE  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  IMPRESTABILIDADE  PARA  A
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CONFIGURAÇÃO  DA  DIVERGÊNCIA.
PRECEDENTES.  1.  Este  Superior  Tribunal  de
Justiça  considera  o  termo  inicial  da  decadência
apenas  quando  o  ato  legislativo  causar  lesão  ao
impetrante. Depreende-se dos autos que a lesão teria
ocorrido  apenas  em  setembro  de  2004,  com  o
pagamento  diferenciado  de  gratificação  natalina  a
servidores em função do aumento concedido pela Lei
Distrital n.º 3.436, e não pela Lei Distrital n.º 3.279,
de  31  de  dezembro  de  2003  .  2.  O  Secretário  de
Estado da Fazenda é considerado parte legítima em
sede  de  mandado  de  segurança  para  responder  a
questões  relacionadas  aos  pagamentos  dos
respectivos  servidores  públicos  vinculados à pasta,
uma vez que constitui uma de suas atribuições cuidar
desse tipo de tema. 3.  O acórdão recorrido firmou
em seu dispositivo  mandamento  de  cunho  apenas
declaratório,  no  sentido  de  ressaltar  o  direito  dos
servidores vinculados ao impetrante o recebimento
das diferenças remuneratórias, o que descaracteriza
o  uso  do  mandado  de  segurança  como  ação  de
cobrança. 4. De acordo com o art. 266 do RISTJ, o
acórdão proferido em sede de recurso em mandado
de  segurança  não  pode  ser  utilizado  como
paradigma para fins de comprovação de divergência
com aresto prolatado em recurso especial. 5. Agravo
regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 884063
DF  2006/0196003-6,  Relator:  Ministra  MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
31/08/2010,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 13/09/2010)

Na hipótese, o pedido formulado encontra amparo na própria
Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba (LOJE/PB).
Senão vejamos:

“Art.  118.  O  magistrado  terá  direito  às  seguintes
verbas  remuneratórias  e  indenizatórias  não
abrangidas pelo subsídio:
II – verbas indenizatórias:
b)  diárias para atender as despesas decorrentes do
deslocamento  do  magistrado,  a  serviço,  dentro  ou
fora  do  território  do  Estado  ou  do  território
nacional, em valor fixado em resolução do Tribunal
de Justiça;”

Como se  vê,  o  dispositivo  acima  transcrito  é  extremamente
claro  quanto  ao  direito  do  magistrado  de  ser  ressarcido  pelas  despesas
decorrentes  de  deslocamento  quando  a  serviço  do  Tribunal.  Ora,
diferentemente  do  que  faz  entender  a  autoridade  coatora,  não  se  trata  de
discricionariedade da Administração o pagamento de verbas indenizatórias. O
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poder  discricionário  da  Administração  se  restringe à  participação  do
magistrado  em  curso  de  capacitação.  No  entanto,  uma  vez  indicado  o
magistrado  e  permitido  o  seu  afastamento  para  participar  de  curso,  a
Administração  tem  como  dever  indenizar  o  magistrado  pelos  gastos
realizados.

Como se vê às  fls.  41,  o nome do  Des. Joás Brito Pereira
Filho  foi  indicado pelo Presidente da Comissão Permanente de Segurança,
Des. Carlos Martins Beltrão Filho,  para participar de curso, voltado para
segurança dos Tribunais e pessoal dos magistrados, a realizar-se na Flórida.

Encaminhado o ofício à Presidência desta Corte de Justiça, a
indicação  foi  prontamente  acolhida  pela  então  Presidente  do  Tribunal  de
Justiça,  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  que
determinou, na oportunidade, o encaminhamento de ofício ao Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) apresentado o nome do ora
agravante para participar de curso no exterior.

O  acolhimento  do  nome  do  impetrante  pela  Presidenta  do
Tribunal, ao meu ver, é um ato oficial e portanto passível de ser indenizado.
Diferentemente de inúmeros outros casos, em que o magistrado pleiteia o seu
afastamento  para  participar  de  cursos  de  especialização,  mestrado  ou
doutorado de  sua  própria  escolha,  o  desembargador  foi  indicado  para
participar de curso pelo próprio Tribunal, cujo conteúdo ministrado revelar-se-
ia útil direta e imediatamente à própria Corte de Justiça. 

Logo, dúvidas não há do direito do impetrante em receber as
verbas pleiteadas que deverão, no entanto, ser perseguidas nas vias ordinárias,
dado que o Writ não é sucedâneo de ação de cobrança de verbas pretéritas. 

No caso posto, portanto, a natureza da decisão é simplesmente
declaratória. Não é demais lembrar que o STJ reconhece a natureza meramente
declaratória do mandado de segurança, sendo inclusive objeto do Enunciado
213 de sua Súmula:“O mandado de segurança constitui ação adequada para
a declaração do direito à compensação tributária”. O mesmo raciocínio pode
ser aplicado no presente caso.

Aliás, o posicionamento do Min. José Delgado afasta qualquer
dúvida ao dizer que “A decisão mandamental é de efeito declaratório, como
já explicitado. Produzirá conseqüências nos limites em que foi prolatado.”
STJ – MS 6254 DJ 4/12/2000, p. 49.

Diante  disso,  considerando  tudo  o  que  foi  exposto,
RECONSIDERO a  decisão  anterior  e  DOU PROVIMENTO  ao presente
Agravo Interno, reformando a decisão monocrática agravada, para declarar o
direito do impetrante ao recebimento das verbas pleiteadas. 

É COMO VOTO. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Ricardo Porto (Vice-Presidente), na eventual ausência do Excelentíssimo
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Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  -  Presidente.
Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Ricardo  Vital  de
Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra Cavalcanti), Saulo Henriques de Sá e Benevides, Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Maria das Graças
Morais Guedes, Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz, Marcos William de
Oliveira  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos),  João Batista  Barbosa (Juiz  convocado para substituir  o Des.  João
Benedito  da  Silva)  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  convocado  para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho). Impedido o Exmo. Sr. Des.
Joás  de  Brito  Pereira  Filho.  Ausentes,  justificadamente,  os  Exmos.  Srs.
Desembargadores Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, Arnóbio
Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça),  João Alves  da Silva  e  Luiz
Sílvio Ramalho Júnior.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Raimundo de Lima, Sub-Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 25 de março de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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