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ADMINISTRATIVO. Remessa necessária e apelação.
Servidor  licenciado  para  exercício  de  mandato
classista.  Suspensão  do  pagamento  do  Auxílio-
alimentação.  Ilegalidade.  Verba  que  integra  a
remuneração.  Remessa  necessária  e  apelação
desprovidas.

- O servidor público do Estado da Paraíba, licenciado
para  o  exercício  de  mandato  classista,  faz  jus  à
percepção de sua remuneração, inclusive do auxílio-
alimentação, cujo pagamento não pode ser suspenso
sob tal justificativa, o que viola o disposto no art. 82,
VII, §2º, da LC nº 58/03;

- Remessa necessária e apelação desprovidas.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em
que são partes as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à unanimidade,  em negar provimento à remessa necessária e à
apelação do Estado da Paraíba, nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  remessa  necessária  e  apelação  interposta
pelo Estado da Paraíba em face da sentença proferida pelo Exmo. Juiz de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a
pretensão  para  determinar  o  pagamento  do  auxílio-alimentação,  não
repassado ao apelado desde 01/07/12, bem como dos valores que vencerem
no curso do processo, com correção monetária e juros na forma do art. 1o-F1

da Lei n. 9.494/97 (fs. 57/60).

Em seu  recurso,  o  Estado  da  Paraíba  alega  que  a  LC
58/03, bem como a Lei que rege a carreira de agente penitenciário, cargo
ocupado  pelo  recorrido,  não  instituíram  o  referido  benefício,  que  é
eventualmente pago a outros quadros, de modo que a percepção do auxílio-
alimentação equivaleria  à criação de um regime jurídico híbrido,  o que é
vedado pelo ordenamento. Com base nisso, requer seja dado provimento ao
recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão
do apelado  (fs. 61/63).

Contrarrazões às fs. 64/66. 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  se  abstém  de  opinar
sobre a pretensão recursal, reconhecendo inexistir qualquer interesse público
primário que justifique a atuação na condição de custus legis (f. 71).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

Deve-se  negar  provimento  à  remessa  necessária  e  ao
apelo. 

I – MÉRITO

Conforme  acima  narrado,  o  apelante  sustenta  que  a
legislação que rege a carreira de agente penitenciário não teria instituído o
auxílio-alimentação,  de  modo  que  o  recorrido  não  teria  direito  a  este
benefício, por ausência de previsão legal. 

1Art. 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. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
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Ocorre  que,  compulsando  os  autos,  constata-se  a
existência  de  ofício  firmado pela  Secretária  de  Administração  do  Estado,
dando conta de que o apelado, em suas palavras, “não faz jus ao auxílio-
alimentação, uma vez que o mesmo não exerce suas atividades diretamente
ao Estado, pois encontra-se à disposição do Sindicato dos Trabalhadores do
Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba – SINTASP, no período de abril
de 2012 a abril de 2016” (f. 34). 

Em  verdade,  verifica-se  que  o  ato  administrativo  que
suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação do apelado está vinculado
àquele motivo, qual seja, ao seu afastamento para o exercício de mandato
eletivo  sindical,  visto  que  fora  eleito  Presidente  do  SINTASP,  conforme
revela a ata de fs. 24/25. 

Conclui-se, portanto, que não se trata de ausência de base
legal para o deferimento do referido benefício, como sustenta o Estado da
Paraíba em seu apelo.

Mesmo assim, deve-se observar que o auxílio-alimentação
encontra-se  disciplinado  no  art.  8,  §4o2,  da  MP n.  218/14,  cuja  cópia  foi
juntada às fs. 10/11.

Neste contexto, o fato é que referido benefício dever ser
percebido pelo servidor, mesmo que esteja afastado de suas atividades para
exercer  mandato classista,  conforme dispõe o art.  82,  VII,  §2º,  da LC nº
58/03, in verbis:

Art. 82 – conceder-se-á ao servidor licença:
[…]
VII – para desempenho de mandato classista.
[…]
§2º  –  É  assegurada  a  remuneração  do  cargo
efetivo durante as licenças previstas nos incisos I
e VII deste artigo. (grifo nosso).

Portanto, o pagamento do auxílio-moradia, que integra a
remuneração do servidor, não poderia ter sido suspenso pelo apelante, posto
que a licença para o exercício de mandato classista não constitui qualquer
óbice ao recebimento da verba, tendo em vista o disposto no art. 82, VII, §2º.

2Art.  8o.  O Poder  Executivo disporá sobre a  concessão mensal  do auxílio-alimentação,  aos servidores
públicos civis e militares ativos da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional. 

[…]
§4o O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou entidade me que o servidor

estiver em exercício, ressalvado o direito de opção pelo órgão ou entidade de origem. 
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Em situação semelhante, decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  LICENÇA  PARA  O
EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ENTIDADE
SINDICAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.  O  legislador  estadual  assegurou  ao  servidor
público do Estado do Rio Grande do Sul o direito à
licença para o exercício de mandato classista, sem
prejuízo  da  remuneração,  incluindo,
expressamente,  a  licença  para  o  exercício  de
mandato em entidade sindical de âmbito estadual
ou nacional.
2. Precedente (RMS 26912/RS, Rel. Ministro CELSO
LIMONGI  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe
30/03/2009).
3. Agravo regimental improvido3. (grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiram os Tribunais de Justiça da
Paraíba e do Maranhão, respectivamente:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  EXERCÍCIO  DE  MANDATO
CLASSISTA.  PERCEPÇÃO  DE  AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  VERBA
INDENIZATÓRIA  QUE  FAZ  PARTE  DA
REMUNERAÇÃO  INTEGRAL  DO  SERVIDOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 82,  INCISO VII,  § 2º,  DA
LEI  COMPLEMENTAR Nº  58/2003.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.
-  Nos moldes do art.  82,  inciso  VII,  §  2º,  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  58/2003,  o  servidor
público, no exercício do mandato classista, possui
direito ao percebimento da remuneração integral
de seu cargo, estando, portanto, incluído o auxílio-
alimentação4. (grifo nosso) 

3(AgRg no RMS 26.915/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 15/12/2011, DJe 08/02/2012)
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO
DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  DO  PODER
JUDICIÁRIO. LICENÇA PARA FINS DE MANDADO
CLASSISTA.  RETIRADA DA VERBA DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO  DO  CONTRACHEQUE  DO
SERVIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.  EFETIVO
EXERCÍCIO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
I-  De acordo com o art. 170 da Lei nº 6.107/94, o
servidor  afastado  para  mandato  classista
encontra-se no exercício de sua função, razão pela
qual  possui  direito  ao  recebimento  do  auxílio
alimentação. 
II. Segurança concedida5. (grifo nosso)

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  nego provimento à remessa necessária e
ao apelo.

Em atenção  ao  art.  85,  §116,  do  CPC e  ao  enunciado
administrativo n. 77 do STJ (ID 930217), majoro os honorários advocatícios,
anteriormente fixados em R$1.000,00 (mil  reais),  para R$ 1.100,00 (mil  e
cem reais), levando-se em consideração o menor trabalho adicional imposto
ao  advogado  da  parte  recorrida,  suspendendo-se  a  correspondente
execução, na forma do art. 98, §3o8, do CPC.

É o voto.

4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20109964420148150000, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 27-01-2015)
5(TJMA; Rec 035855/2013; Ac. 142064/2014; Relª Desª Nelma Sarney Costa; Julg. 29/01/2014; DJEMA
20/02/2014)
6§11.  O tribunal,  ao julgar  recurso,  majorará os honorários  fixados anteriormente  levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
7Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
8§  3o  Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações  decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob  condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
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Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Luiz
Silvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  Exmo  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  Lúcia  de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB,
17 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                       - Relator -
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