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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acordão 
Apelação Cível e Remessa Oficial – nº. 0010356-52.2015.815.2001

Apelante:  Estado da Paraíba,  representado por  seu Procurador  Geral,
Gilberto Carneiro da Gama.

Apelada: Jacqueline de Azevedo Pereira – Adv.: Roberto Dimas Campos
Júnior (OAB/PB nº 17.594).

Remetente: Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
EQUIPARAÇÃO  SALARIAL.  SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA LOTADA EM 3ª  ENTRÂNCIA.
VENCIMENTOS.  ADICIONAL  DE  RISCO  DE
VIDA  E  BOLSA  DESEMPENHO.  PAGAMENTO
EFETUADO  A  MENOR.  PREJUÍZO
DEMONSTRADO. DIREITO À MAJORAÇÃO DA
RUBRICA  SEM  IMPLICAR  EM  AUMENTO  DA
REMUNERAÇÃO.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO E DA REMESSA OFICIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e

à remessa oficial.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível,
interposta pelo  Estado da Paraíba, hostilizando a sentença do Juízo de
Direito da 6ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos
autos  da  Ação  Ordinária  de  Cobrança,  manejada  por  Jacqueline  de
Azevedo Pereira, ora apelada, julgou procedente o pedido contido na
inicial. 

Nas razões recursais (fls. 37/48), alega a apelante, que
o cargo de Agente Penitenciário não dispõe de estatuto funcional próprio,
sendo-lhe aplicado por analogia o estatuto da Polícia Civil do Estado da
Paraíba.

Sustenta ainda, que a promovente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos necessários para a ascensão funcional, bem
como  que  a  deflagração  de  processo  de  promoção  de  servidor  é  ato
discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao judiciário analisar os
critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 49/54.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça emitiu parecer sem, contudo, opinar acerca do mérito do recurso
(fls. 61/62).

É o relatório.

V O T O

Esclareço,  inicialmente,  que,  como  a  sentença  foi
publicada antes da entrada em vigor do novo CPC (Lei nº 13.105/2015), o
presente julgamento deverá ser norteado pelo Código de Processo Civil
anterior (Lei nº 5.869/1973), conforme orientação emanada do Superior
Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,  proclamado  em
sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. 
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A questão controvertida diz  respeito  à  existência,  ou
não, de direito à equiparação vencimental entre a apelada e o servidor
paradigma,  ambos  investidos  na função  de Agente  Penitenciário  de  3ª
entrância.

Analisando  o  acervo  probatório  encartado  aos  autos,
extrai-se que a autora, em razão da aprovação em certame público, fora
nomeada,  em  caráter  efetivo,  para  o  cargo  de  Agente  de  Segurança
Penitenciária,  na  3ª  Entrância,  fls.  13,  15,  16  e  17,  exercendo  suas
atividades  na  Penitenciária  Feminina  Júlia  Maranhão.  Todavia,  vinha
percebendo  no  seu  contracheque  valores  inferiores  aos  de  outros
servidores lotados na mesma entrância.

Na sentença objurgada (fls. 31/34), o douto magistrado
a quo julgou procedente a pretensão vestibular, para o fim de condenar a
Fazenda  Pública  ao  pagamento  das  diferenças  sobre  o  vencimento  da
autora/apelada, bem como sobre gratificação de risco de vida, e bolsa
desempenho, inerentes ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário,
respeitada a prescrição quinquenal,  valor  este devidamente atualizados
pelo INPC + 0,5%, além de condenar o apelante, em verba honorária, na
ordem de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado.

Atualmente, a remuneração dos Agente de Segurança
Penitenciária encontra-se disciplinada na Lei Estadual nº 8.561/2008 que,
em  seus  anexos  V  e  VI  apontam para  valores  diferenciados  entre  as
entrâncias.

Ademais,  conforme  se  verifica  no  teor  do  Decreto
11.569/86, inexiste progressão de classes quanto a carreira de Agente de
Segurança  Penitenciária,  sendo  a  categoria  dividida  em entrâncias,  de
forma que a autora desempenhando suas funções em estabelecimento de
3ª  entrância,  deve  ser  automaticamente  elevada  a  classe  equivalente,
qual seja, “C”.

 Assim  sendo,  restando  comprovado  que  a  apelada
exerce suas funções na 3ª entrância, deve esta, perceber a remuneração
correspondente, conforme previsto nosso ordenamento jurídico.
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Da mesma forma, a gratificação de risco de vida, que
encontra respaldo no art. 5ª da mencionada Lei Estadual.

Quanto  a  gratificação  Bolsa  Desempenho,  verifica-se
que  o  valor  pago  à  promovente  é  menor  em  relação  ao  servidor
paradigma,  mesmo  exercendo  idêntica  função,  situação  esta  que  a
legitima a perceber a referida gratificação no mesmo patamar.

Outrossim, as fichas financeiras acostadas ao caderno
processual,  corroboram  com  o  entendimento  supracitado,  pois  nestas
resta evidenciado que o valor mensalmente percebido pela suplicada é
menor  que  o  valor  percebido  pelo  servidor  paradigma  em  exercício
também  na  3ª  entrância,  dessa  forma,  resta  comprovada  a  omissão
continuada do Ente Apelante. 

Logo, não há o que se reformar na sentença, fazendo
jus a recorrida a ter seu vencimento e as gratificações de risco de vida e
bolsa desempenho corrigidas, respeitando os patamares fixados para os
servidores  de  3ª  entrância/  Classe  C,  bem  como  o  recebimento  das
diferenças  dos  valores  pagos  a  menor,  tudo  em  consonância  com  os
princípios da legalidade e isonomia.

Apreciando matéria idêntica, trago à baila arestos desta
Corte de Justiça: 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA
PETITA.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA
CONGRUENTE  COM  O  PEDIDO  DA  EXORDIAL.
REJEIÇÃO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA  DE  TERCEIRA  ENTRÂNCIA.
PAGAMENTO  A  MENOR  DO  VENCIMENTO,
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E GRATIFICAÇÃO
DE  REPRESENTAÇÃO  E  BOLSA  DESEMPENHO.
PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE
EGRÉGIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO APELO. Se a
sentença  guarda  relação  com  o  princípio  da
congruência, não há que se falar em vício extra
petita.  -  Os  servidores  efetivos,  ocupantes  do
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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
00157357120158152001,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 02-05-2017) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO
DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  AGENTE  PENITENCIÁRIO  DE  3ª
ENTRÂNCIA  -  VENCIMENTOS,  ADICIONAL  DE
REPRESENTAÇÃO  E  RISCO  DE  VIDA  PAGOS  A
MENOR  -  ADEQUAÇÃO  A  LEI  9.703/2012  -
PRECEDENTES DESTA CORTE - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA.  -  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 os presentes
autos acima identificados. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000894520138150011,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES  DE  SÁ  BENEVIDES  ,  j.  em  13-10-
2016)

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA  DE  TERCEIRA  ENTRÂNCIA.
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PAGAMENTO  A  MENOR  DO  VENCIMENTO.
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO.  PREJUÍZO DEMONSTRADO.
PRECEDENTES  DESTA  Corte.  ADEQUAÇÃO  DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO. DESPROVIMENTO
DA  APELAÇÃO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA. -"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)" 
- "[...] para pagamento de verbas remuneratórias
devidas a servidores públicos,  os juros  de mora
incidirão  da  seguinte  forma:  percentual  de  1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a
27/08/2001,  data  da  publicação  da  Medida
Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei
9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da
Medida Provisória  2.180-35/2001, até o advento
da  Lei  11.960,  de  29/06/2009  (DOU  de
30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F
da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com
base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e
juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo
a correção monetária, em face da declaração de
inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F
da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a
partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00137341620158152001,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA
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SILVA, j. em 14-03-2017) 

Aliás, cabe ainda ressaltar que o direito ao recebimento
das diferenças salarias proposta nesta lide não tem o condão de aumentar
o salário da apelada, sob o fundamento da isonomia, mas, tão-somente, a
concessão do correto valor de vantagem pecuniária que a requerente tem
direito. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E
A REMESSA OFICIAL, mantendo a sentença combatida em todos os seus
termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários fixados na Sentença em 10% (dez por cento), perfazendo o
total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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