
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009814-68.2014.815.2001 – 6ª Vara de Fazenda Pública
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides
Autor : Glauber Cezar Gomes Vieira
Advogado : Fabrício Araújo Pires (OAB/PB 159.709)
Réu :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  procurador  Delosmar  Domingues  de
Mendonça Junior
Remetente : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  CUMULADA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE PENITENCIÁRIO DE 3ª
ENTRÂNCIA. VENCIMENTOS PAGOS EM VALOR INFERIOR AO
ESTABELECIDO  NA  LEI  Nº  8.568/2008.  JURISPRUDÊNCIA
DOMÉSTICA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

— Havendo comprovação de que o agente de segurança penitenciária exerce as
atribuições de seu cargo em Comarca de terceira entrância, os componentes de
sua  remuneração  deverão  ser  adimplidos  de  acordo  com  sua  lotação,
reconhecendo-se o direito à revisão, seus reflexos no 13º salário e terço de férias,
bem como o pagamento dos valores retroativos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à Remessa Oficial.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial  oriunda da sentença de fls. 97/103, proferida
pelo Juízo da 6ª  Vara da Fazenda Pública da Capital  que,  nos autos da  Ação de cobrança c/c
Obrigação de Fazer ajuizada por Fabrício Araújo Pires, julgou procedente em parte o pedido para
determinar ao réu o pagamento ao autor de vencimentos e risco de vida de acordo com àqueles
pagos  aos  agentes  penitenciários  de  3ª  entrância,  bem  como  pagar  a  diferença  dessas  verbas
relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento desta ação. Condenou, ainda, ao pagamento
das diferenças anteriores à implementação do adicional de representação – GAJ desde a edição da
lei  nº  9.703/2012  até  implantação,  devendo  todos  os  valores  retroativos  serem  devidamente
atualizados pelo INPC + 0,5%, além de condenação em verba honorária na ordem de 20% (vinte
por cento) sobre o montante apurado, considerando o preceituado pelo § 4º do art. 20 do CPC.



Sem interposição de recursos voluntários. (fls. 103-v)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apenas indicou que o
feito  retome o  seu  caminho  natural,  submetendo-se  ao  elevado  crivo  da  egrégia  Câmara.  (fls.
110/111)

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual o
promovente alega que é agente penitenciário da 3ª Entrância (Classe C) e percebe seus vencimentos
como se estivesse lotado na 1ª Entrância (Classe A).

O  magistrado  singular,  ao  julgar  a  demanda  entendeu,  dentre  outros
argumentos, que inexiste progressão de classes e que a categoria é dividida em entrâncias, de forma
que o autor desempenha suas funções em estabelecimento de 3ª Entrância, devendo, portanto, ser
enquadrado na Classe “C”. 

O  autor,  de  fato,  exerce  suas  funções  de  Agente  de  Segurança  na
Penitenciária Padrão de Santa Rita (3ª Entrância). Todavia, em seus contracheques não estavam
sendo pagos dentro desta perspectiva, assim como se verifica através do comparativo com o artigo
4º1 e Anexos da Lei N° 8.568/2008.

Desta feita, assim como firmado pelo magistrado a quo: 

“Há  no  caso  em  debate  um  reconhecimento  tácito  da  matéria  fática
aludida, de modo que, o pagamento a menor em relação ao vencimento e ai
risco de vida é admitido por carência do desfazimento da narrativa inicial,
além de que é fato provado que o promovente exerce sua função de Agente
Penitenciário na 3ª  entrância,  devendo receber  como os  demais  agentes
penitenciários desta entrância. Assim é que, pela sistemática do código de
processo civil, compete ao Réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ressalte-se que não há PCCR para categoria, de modo que haja hierarquias
funcionais dentro de uma mesma classe, decidindo o Juízo a quo nos ditames legais. 

A respeito do tema a jurisprudência desta Corte assim vem se manifestando:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
AGENTE  DE  SEGURANÇA PENITENCIÁRIO  LOTADO  EM  3ª  ENTRÂNCIA.
ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. Diferença devida.

1

Art. 4º Os valores do Vencimento e da Gratificação de Risco de Vida dos integrantes do Grupo Ocupacional
de Apoio Judiciário - GAJ-1700 passam a ser os definidos nos Anexos I e II desta Lei.



Procedência  parcial  dos  pedidos.  Decisão  mantida  nesta  instância  revisora.
Julgamento monocrático. Precedentes deste tribunal de justiça. Autorização para
julgamento monocrático do reclamo. Inteligência do art. 557, caput, do código de
processo civil. Aplicado à época. Desprovimento. O servidor efetivo, ocupante do
cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância e que exerça suas
funções  no  âmbito  de  penitenciária,  receberá,  a  título  de  adicional  de
representação, o valor indicado na alínea “c”, do inciso III, do art. 6º, da Lei nº
9.703/2012.  É  de  se  manter  adecisão  monocrática  que  julgou  o  recurso  com
fundamento no art. 557, caput, do código de processo civil, sobretudo quando as
razões do regimental não são suficientes para infirmar a fundamentação posta no
provimento  combatido.  O  art.  557,  caput,  da  Lei  processual  civil,  permite  ao
relator  negar  seguimento,  através  de  decisão  monocrática,  quando  o  recurso
contrariar entendimento remansoso do respectivo tribunal de justiça. (TJPB; Ap-
RN 0010895- 42.2013.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 03/06/2016; Pág. 16) 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA  DE  TERCEIRA  ENTRÂNCIA.
PAGAMENTO A MENOR DO VENCIMENTO, ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
E  GRATIFICAÇÃO  DE  REPRESENTAÇÃO.  PREJUÍZO  DEMONSTRADO.
PRECEDENTES  DESTE  EGRÉGIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO.  Os  servidores  efetivos,  ocupantes  do  cargo  de  agente  de
segurança penitenciária da 3ª entrância e que exerçam suas funções no âmbito da
unidade prisional,  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.  "A
gratificação de risco de vida é devida aos agentes penitenciários por força da Lei
nº 8.561/2008, a qual disciplina o citado benefício remuneratório. (TJPB; AGInt
200.2011.036657-  8/001"  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 30/04/2013; Pág. 11) (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00098042420148152001,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 23-08-2016) 

Nesse passo, acertada a sentença de primeiro grau que julgou procedente em
parte o pedido, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial  oriunda da sentença de fls. 97/103, proferida
pelo Juízo da 6ª  Vara da Fazenda Pública da Capital  que,  nos autos da  Ação de cobrança c/c
Obrigação de Fazer ajuizada por Fabrício Araújo Pires, julgou procedente em parte o pedido para
determinar ao réu o pagamento ao autor de vencimentos e risco de vida de acordo com àqueles
pagos  aos  agentes  penitenciários  de  3ª  entrância,  bem  como  pagar  a  diferença  dessas  verbas
relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento desta ação. Condenou, ainda, ao pagamento
das diferenças anteriores à implementação do adicional de representação – GAJ desde a edição da
lei  nº  9.703/2012  até  implantação,  devendo  todos  os  valores  retroativos  serem  devidamente
atualizados pelo INPC + 0,5%, além de condenação em verba honorária na ordem de 20% (vinte
por cento) sobre o montante apurado, considerando o preceituado pelo § 4º do art. 20 do CPC.

Sem interposição de recursos voluntários. (fls. 103-v)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apenas indicou que o
feito  retome o  seu  caminho  natural,  submetendo-se  ao  elevado  crivo  da  egrégia  Câmara.  (fls.
110/111)

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado


