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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  SENTENÇA  PELA
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  (1)
JORNADA  DE  TRABALHO  DE  24X72  HORAS.
APLICAÇÃO,  POR  ANALOGIA,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº 85/2008.
REGIME  DE  PLANTÃO.  CARGA  HORÁRIA
COMPATÍVEL.  HORAS-EXTRAS  E  ADICIONAL
NOTURNO  INDEVIDOS.  (2) REDUÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO.  ART.  57,  VII  DA  LEI
COMPLEMENTAR  58/2003.  NATUREZA
PROPTER  LABOREM.  CONCESSÃO  POR
SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. OSCILAÇÕES
DE  VALOR.  LEGALIDADE.  PRECEDENTE  DO
TJPB.  (3) ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  42  DO  TJPB.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE
LEI  REGULADORA  ESPECÍFICA.
INSUFICIÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 57 E
71,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº
58/2003.  (4) RISCO  DE  VIDA.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  NORMA
JURÍDICA ESPECÍFICA.  DISPOSIÇÃO DO  ART.
44 DA LEI ESTADUAL Nº 5.022/88 E DO ART. 361
DO  DECRETO  ESTADUAL  Nº  12.832/88  NÃO
APLICÁVEIS AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE
AO APELO.

Apelação Cível nº 0055078-16.2011.815.2001                                                                                1



1.  Diante  da  ausência  de  legislação  própria
versando  sobre  a  atividade  de  Agente
Penitenciário, aplica-se, por analogia, o Estatuto da
Polícia Civil do Estado da Paraíba (LC nº 85/2008,
art. 22). Verifica-se que existe compensação pelo
trabalho  corrido  desempenhado  pelo  servidor,
concedendo  um  intervalo  de  03  (três)  dias  de
descanso  diante  das  24  (vinte  e  quatro)  horas
laboradas, restando incabível o adicional noturno e
as horas extraordinárias pleiteadas pelo apelante,
quando o regime de trabalho desempenhado é o
de plantão. Precedente do STJ: RMS 18.399/PR.

2.  Verba  de  natureza  propter  laborem será
concedida,  nor  termo  do  art.  57,  VII  da  Lei
Complementar  58/2003,  em  situações
extraordinárias,  o  que  impossibilita  a  fixação  de
valor estático. Assim, as oscilações em seu valor
estão  dentro  da  legalidade.  Precedente  TJPB:
Acórdão do Processo Nº 00114143220118152001,
- Não possui -,  Relator DESA. Maria das Graças
Morais Guedes , j. em 01-12-2014).

3.  Súmula/TJPB nº 42:  O pagamento do adicional
de  insalubridade  aos  agentes  comunitários  de
saúde  submetidos  ao  vínculo  jurídico-
administrativo, depende de lei regulamentadora do
ente ao qual pertencer.  (Súmula editada por força
da  decisão  prolatada  nos  autos  do  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº.  2000622-
03.2013.815.0000,  julgado  em 24/03/2014,  tendo
as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ
de 05/05/2014)

4. A regulamentação presente nos arts. 57 e 71 da
Lei Complementar Estadual nº 58/2003 representa
mera  reprodução  do  disposto  na  Constituição
Estadual (art.  33), não possuindo força normativa
suficiente  para  fazer  surgir  o  direito  subjetivo  ao
adicional de insalubridade.

5. O adicional por risco de vida necessita de norma
jurídica  específica  que  sustente  sua  concessão.
Assim,  impossível  sua implantação com base no
art. 44 da Lei Estadual nº 5.022/88 e no art. 361 do
Decreto Estadual  nº  12.832/88,  visto tratarem de
servidores  públicos  diversos  do  agente
penitenciário  e não estar  atendido  o princípio  da
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legalidade.  Precedente  do  TJPB:  AC
030.2010.000327-3/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital
de Almeida; DJPB 19/12/2013.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  ROBENILSON
TAVARES DA SILVA, já suficientemente qualificado, por advogado, contra
sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de cobrança cumulada com
obrigação  de  fazer  nº  0055078-16.2011.815.2001  ajuizada em  face  do
ESTADO DA PARAÍBA.

O  Apelante  ajuizou  a  presente  ordinária  objetivando  ser
reconhecido  seu  direito  às  horas  extras  supostamente  decorrentes  do
desrespeito à carga horária estabelecida no edital do concurso para o qual
se submeteu. Aduz que, a jornada anteriormente indicada seria de 40 horas
semanais, no entanto tem sido cumprido regime de plantão de 24x72 (24
horas  de  trabalho  por  72  horas  de  repouso).  Alega,  outrossim,  que  a
jornada  cumprida  faz  surgir  o  direito  à  indenização  por  ausência  de
intervalo intrajornada, ao adicional noturno, à redução da hora trabalhada à
noite. Quanto à atividade de agente penitenciário, requer o reconhecimento
do risco de vida e do adicional de insalubridade, com reflexos nas demais
verbas.

O  juízo  sentenciante  julgou  improcedente  (fls.  78/82)  o
pedido autoral por entender que a jornada de trabalho do referido cargo se
encontra  estabelecida  em  legislação  estadual,  não  havendo  justificativa
para as indenizações requeridas. Quanto aos adicionais de insalubridade e
risco  de  vida,  entendeu  por  negá-los  ante  a  inexistência  de  lei  que  as
discipline, em homenagem ao princípio da legalidade.

No prazo recursal, interpôs apelação (fls. 84/118) reiterando
os  argumentos  esposados  na  exordial.  Pontua  que  não  há  legislação
específica  que regule a jornada de trabalho dos agentes penitenciários,
devendo-se aplicar  a norma geral  dos servidores estaduais,  justificando,
então o direito às indenizações decorrentes das horas extras trabalhadas.

Em relação ao adicional noturno, alega ter previsão tanto na
Constituição Federal,  quanto na Estadual,  com regulamentação pela  Lei
Complementar Estadual  nº 58/2003 (art.  77).  Aduz que possui direito ao
adicional de insalubridade e à gratificação de risco de vida está prevista na
Lei  Estadual  nº  5.022/88.  Por fim,  argumenta que houve decréscimo no
valor da remuneração quando de alterações na gratificação por atividades
especiais. Assim, requer a reforma da sentença.
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Devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões
(fls. 122).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 128/130).

É o relatório.

DECIDO

Da  jornada  de  trabalho,  dos  reflexos  por  trabalho
extraordinário e do adicional noturno

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a  questão  meritória
trazida  pelo  promovente,  refere-se,  primeiramente,  ao descontentamento
com a jornada de trabalho desempenhada sob o regime de escala (12x72
horas)  e  as  verbas  decorrentes  desta  jornada,  quais  sejam,  adicional
noturno  e redução da hora noturna,  horas  extras,  ausência  de intervalo
intrajornada  e  ao  adicional  relativo  à  gratificação  por  risco  de  vida  e
insalubridade.

Nas razões do apelo o promovente alega que sua jornada de
trabalho foi estabelecida no edital do concurso e que este é a Lei que rege
o  certame,  não  podendo,  assim,  estabelecer  carga  horária  diversa  da
existente no regramento para o qual se submeteu para ingressar no cargo
de Agente de Segurança Penitenciária. 

Não  vislumbro  motivos  para  reforma  da  decisão,  nesse
ponto,  pois  a  Administração  Pública  não  está  adstrita  à  aplicação  das
regras contidas no edital do concurso público, e sim, à vigência de lei que
disciplina a categoria de servidores públicos. Assim se posiciona o STJ:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  INGRESSO
NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA COM ALTERAÇÃO
DE  LEI  POSTERIOR  AO  CERTAME.  LEGALIDADE.
PREVALÊNCIA DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  consolidada  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  é  no  sentido  de  aplicar  a  lei  vigente  na  data  da
nomeação do servidor em cargo público, ainda que o edital
do  certame  contivesse  previsão  de  ingresso  em  outro
padrão de carreira e de vencimento.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1367797/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/03/2011,
DJe 01/04/2011)

Todavia,  no caso em comento,  embora  exista  o  cargo de
Agente de Segurança Penitenciária, não há previsão legal para regular esta
categoria.
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Diante da ausência de legislação própria versando sobre a
atividade  de  Agente  Penitenciário,  o  magistrado  a  quo aplicou,  por
analogia, o Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba (LC nº 85/2008),
fundamentando o regime de plantão destes servidores. 

O  referido  diploma  legal,  em  seu  art.  22,  regulamenta  a
jornada  de  trabalho  dos  servidores,  inclusive,  daqueles  submetidos  ao
regime de plantão. Vejamos:

Art. 22. Os ocupantes dos cargos compreendidos no Grupo
Ocupacional  Polícia  Civil  estão  sujeitos  ao  regime  de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda-feira
à sexta-feira, em 02 (dois) turnos.

§ 1º [...]

§ 2º O regime de trabalho definido no caput desse artigo não
se aplica  aos servidores policiais  em Regime de Plantão,
que deverá ser de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por
72 (setenta e duas) horas de descanso.

Verifica-se  que  existe  uma  compensação  pelo  trabalho
corrido desempenhado pelo servidor, concedendo um intervalo de 03 (três)
dias de descanso diante das 24 (vinte e quatro) horas laboradas.

Resta  incabível  o  adicional  noturno  e  as  horas
extraordinárias  pleiteadas  pelo  apelante,  quando  o  regime  de  trabalho
desempenhado  é  o  de  plantão.  Acerca  do  tema,  já  se  pronunciou  o
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PAGAMENTO  DE  HORAS  EXTRAS.  AGENTES  DA
POLÍCIA CIVIL DE LONDRINA/PR. ATIVIDADE ESPECIAL
SUJEITA  A  REGIME  DE  ESCALAS  E  PLANTÕES.
GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA QUE RETRIBUI EVENTUAL
IRREGULARIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
1.  A  limitação  da  jornada  de  trabalho  imposta  pela
Constituição Federal  de 1988 deve ser considerada como
medida garantidora da saúde do trabalhador, na forma do
art. 7.º, inciso XVI; direito este extensível ao servidor público
por força do art. 39, § 3.º da Carta Magna de 1988.
2.  A  previsão  constitucional  de  limitação  da  jornada  de
trabalho, com o pagamento adicional para as horas extras,
não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional
estabelecer regime próprio de cumprimento de jornada, em
razão da natureza do serviço e das peculiaridades da função
desenvolvida pelo servidor.
3.  O  art.  274  da  Lei  Complementar  Estadual  n.º  14/82,
alterado pela Lei Complementar Estadual n.º 35, de 24 de
dezembro  de  1986,  estabeleceu  regime  especial  de
trabalho, em face da natureza peculiar da função policial e
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da necessidade de implementação de plantões para garantir
o caráter ininterrupto do serviço prestado. Precedente.
4.  Os  documentos  relativos  à  escala  de  serviço  da
Delegacia  de  Jaguapitã  (fl.  27)  e  à  escala  de  reforço de
plantão  da  Subdivisão  Policial  de  Londrina  (fl.  31),  não
demonstram  cabalmente  a  ausência  de  compensação  de
horários entre os meses de maio e junho do ano de 2003
que justifique o pagamento de horas extras.
5. Recurso ordinário desprovido.
(RMS  18.399/PR,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).

Desse  modo,  ao  aplicar,  por  analogia,  o  Estatuto  dos
Policiais  Civis  do  Estado,  agiu  acertadamente  o  magistrado  a  quo ao
prolatar  sentença pela  improcedência  dos pedidos  de  adicional  noturno,
horas extraordinárias e intervalo intrajornada, pois, como dito, a jornada de
trabalho do apelante é de plantão.

Da redução de gratificação

Quanto à redução da gratificação prevista no art. 57, VII da
Lei  Complementar  58/2003,  verifica-se  que  se  trata  de  verba  propter
laborem, “concedida a servidor ou a grupo de servidores, pelo desempenho
de  atividades  especiais  ou  excedentes  às  atribuições  dos  respectivos
cargos ou pela participação em comissões, grupo ou equipes de trabalho
constituídas  através  de  ato  do  Governador  do  Estado.”  (art.67  da  LC
58/2003). 

Em  senso  assim,  constato  não  ser  o  caso  de  verba
incorporável, o que impossibilitaria a ocorrência de oscilações em seu valor.
Restando  evidente,  pela  dicção  legal,  que  dua  concessão  dar-se-á  em
situações extraordinárias, variáveis no tempo.

Importante pontuar que não vislumbrei redução no valor de
seus vencimentos no decorrer do período acostado, inexistindo violação à
irredutibilidade dos subsídios. Dessa forma, não há razão para reforma da
sentença nesse ponto.

Nesse sentido o precedente desta colenda Terceira Câmara
Cível:

AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO.  FUNÇÃO
EXERCIDA  SOB  O  REGIME  DE  PLANTÃO.  CARGA
HORÁRIA COMPATÍVEL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL
NOTURNO  INDEVIDOS.  GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA GPC. VERBA PROPTER LABOREM.
POSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
DECRÉSCIMO  NO  VALOR  NOMINAL  DA
REMUNERAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DA  IRREDUTIBILIDADADE  DE
VENCIMENTOS. INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI
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ESPECÍFICA  (ART.  73  DA  LC 58/03).  RISCO  DE  VIDA.
APLICAÇÃO  DA  LEI  Nº  5.022/88  E  DO  DECRETO
ESTADUAL  Nº  12.832/88.  DIPLOMAS  LEGAIS  NÃO
APLICÁVEIS  AOS  AGENTES  PENITENCIÁRIOS.
VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.554/08 POR OCASIÃO
DO  INGERSSO  DO  SERVIDOR  NOS  QUADROS  DA
ADMINISTRAÇÃO  ESTADUAL.  ADVENTO  DA  LEI
ESTADUAL Nº 9.427/10. SERVIDOR REMUNERADO POR
SUBSÍDIO. ART. 557, CAPUT, CPC. DECISUM MANTIDO.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00114143220118152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.
MARIA  DAS GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  01-12-
2014). [Em destaque].

Do adicional de insalubridade

Em  relação  ao  adicional  de  insalubridade,  aplicável  a
orientação jurisprudencial insculpida na Súmula nº 42 do TJPB, que segue:

Súmula/TJPB  nº  42:  O  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  aos  agentes  comunitários  de  saúde
submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei
regulamentadora  do  ente  ao  qual  pertencer.  (Súmula
editada  por  força  da  decisão  prolatada  nos  autos  do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 2000622-
03.2013.815.0000,  julgado  em  24/03/2014,  tendo  as
conclusões  do  Acórdão  sido  publicadas  no  DJ  de
05/05/2014).

Assim,  a  referida  verba  somente  poderá  ser  concedida
mediante a existência de lei específica que a regulamente.

O Apelado argumenta que a regulamentação está presente
nos arts. 57 e 71 da Lei Complementar Estadual nº 58/2003. No entanto,
pela dicção legal, considero que a norma é mera reprodução do disposto na
Constituição Estadual  (art.  33),  não possuindo força normativa suficiente
para fazer surgir o direito subjetivo pleiteado.
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Dessa  forma,  impossível  a  concessão  da  referida  verba,
mantendo-se a sentença nesse aspecto.

Do risco de vida

Quanto ao pleito da gratificação de risco de vida, o Apelante
se  insurge  asseverando  que  a  gratificação  deve  ser  paga  nos  moldes
previstos  na  Lei  nº  5.022/88  e  Decreto  nº  12.832/88,  em  percentual
correspondente a 100% (cem por cento) dos seus vencimentos. 

Ocorre que os referidos diplomas legais não são aplicáveis
aos  agentes  penitenciários,  pois  se  referem  apenas  aos  servidores  do
serviço  especial  de  assistência  médica,  de  psicologia,  psiquiatria,
assistência social, assistência jurídica e assistência religiosa, que tenham
contato direto ou permanente com presos ou internados, conforme dispõe o
art. 44 da Lei Estadual nº 5.022/881 e regulamentado pelo 361 do Decreto
Estadual nº 12.832/882.

Nesse contexto, em homenagem ao princípio da legalidade,
impossível  a  majoração  do  referido  adicional  com  base  na  legislação
apontada. Nesse sentido o precedente desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PROFESSOR  CONCURSADO  AFASTADO  DE  SUAS
FUNÇÕES.  RECEBIMENTO  DE  SALÁRIO  MÍNIMO.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  VERBAS REMU- NERATÓRIAS DEVIDAS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  Em
se  tratando  de  servidor  público,  a  matéria  alusiva  à
percepção  dos  salários  está  adstrita  ao  principio  da
legalidade, o qual determina a obrigação do administrador
de fazer ou deixar de fazer apenas aquilo estabelecido em
lei.  (TJPB;  AC  030.2010.000327-3/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de
Almeida; DJPB 19/12/2013; Pág. 34)

1 Art. 44.Ficam criados, na Secretaria da Justiça, serviços especiais de Assistência Médica e 
Pára-Médica, Jurídica, Psicológica, Religiosa e Assistência Social aos presidiários. (…)

     §3º O servidor público, com exercício nos estabelecimentos penitenciários e de 
internamento, que mantenha contato direto e permanente, com presos e internados, fará jus à 
gratificação de risco de vida, na forma prevista em Lei. 

2 Art. 361.Na Secretaria da Justiça funcionarão o Serviço especial de Assistência Médica, o 
Serviço Especial de Psicologia, o Serviço Especial de Psiquiatria, o Serviço especial de 
Assistência Social, o Serviço Social de Assistência Jurídica e o Serviço de Assistência 
Religiosa, todos criados pela Lei 5.022, de 14 de abril de 1988, com subordinação à 
coordenadoria do Sistema Penitenciário. (…)

     §2º O servidor em exercício nos estabelecimentos penitenciários e de internamento, que 
mantenha contato direto e permanente com presos e internados, fará jus à gratificação de risco
de vida, à base de 100% (cem por cento) dos vencimentos. 
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Relevante pontuar que, por ocasião do ingresso no servidor
nos  quadros  da  Administração  Estadual,  vigorava  a  Lei  Estadual  nº
8.554/08, que fixou a gratificação de risco de vida em valor nominal. 

Em  seguida,  adveio  a  Lei  Estadual  nº  9.247/10  que
estabeleceu  o  subsídio  como  instrumento  remuneratório  dos  servidores
integrantes do Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário (GAJ), entre os quais
os agentes de segurança penitenciária. 

Dessa  forma,  o  adicional  por  risco  de  vida  encontra-se
englobado no atual valor do subsídio, visto o risco ser intrínseco às funções
do agente penitenciário.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento do  caput do art. 557 do CPC,
NEGO SEGUIMENTO MONOCRÁTICO AO APELO.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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