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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO  DE 
RISCO DE VIDA. VIGIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 
9º DA LEI N° 3.692/99. REFORMA DA SENTENÇA. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ADMINISTRATIVA.  APLICABILIDADE  DO  ART. 
557,  §1º-A,  DO  CPC.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.

- "Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos 
princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte".

-  "O  vigia  do  Município  de  Campina  Grande  tem 
assegurada gratificação por risco de vida, conforme 
dispõe o art. 9º da Lei Municipal de n. 3.692/99, pois 
o risco de vida é inerente a atividade desenvolvida. - 
Os  requisitos  previstos  na  lei  não  restaram 
claramente  evidenciados  no  ordenamento  jurídico, 
de modo que o servidor  no exercício  do cargo de 
vigia,  não  pode  sofrer  prejuízo  de  remuneração 
inerente  ao  cargo  que  desempenha."  TJPB  - 
Acórdão  do  processo  n°  00120100100229001  - 
Órgão (1ª CAMARA CIVEL) - Relator DES. JOSÉ DI 
LORENZO SERPA - j. em 30/07/2012.

-  “Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de 
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Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao 
recurso” ( Art. 557, §1º-A, do CPC).

Vistos etc.

Trata-se  de Apelação Cível  interposta  por  ALDACI  ARAÚJO 

CRUZ contra sentença de fls. 35/36 prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação 

de Cobrança proposta em face do MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, julgou 

improcedente o pedido inicial, com base no art. 269, I, do CPC, por considerar 

que  ele  não  demonstrou  desempenhar  função  especial  que  implique  em 

dedicação integral.

Irresignado,  o  Apelante  interpôs  recurso  apelatório  de  fls. 

38/41, postulando pela reforma da sentença, para que seja implantado em seu 

contracheque  a  gratificação  de  risco  de  vida,  como  também,  realizado  o 

pagamento da verba retroativa.

Contrarrazões, fls. 43/47.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou 

parecer de mérito,  fls. 52/53.

É o relatório.

DECIDO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  implantação  da 

gratificação de "risco de vida" no contracheque do Apelante, e do pagamento 

retroativo dos valores referentes a mesma gratificação.

Merece prosperar a insurgência do Recorrente.

O Autor é servidor público do Município de Campina Grande, 

lotado na Secretaria de Administração, tendo ingressado por meio de concurso 

público para o cargo de vigia, conforme Portaria de nº 0753 (fl. 08), datada de 

22 de abril de 1993.
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Compulsando-se  os  autos,  percebe-se  que  em  momento 

algum, restou comprovado por parte do Município/Apelado, que o Apelante não 

desempenhe  a  função  de  vigia,  limitando-se  a  afirmar  que  não  faz  jus a 

percepção da gratificação por não haver  comprovação do desempenho das 

funções com dedicação integral ou qualificação especial. Caberia ao Recorrido 

demonstrar  quais  funções especiais  seriam necessárias  para  percepção da 

gratificação, o que não ocorreu.

Corroborando com esse entendimento, temos Jurisprudências 

do próprio TJPB, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Servidor Público 
Municipal  de  Campina  Grande.  Vigia.  Gratificação  por 
Risco de Vida. Existência de previsão legal. Art. 9° da Lei 
Municipal n. 3.692/99. Requisitos evidenciados. Direito ao 
recebimento.  Provimento  do  recurso.  Reforma  da 
sentença. -  O vigia do Município de Campina Grande 
tem  assegurada  gratificação  por  risco  de  vida, 
conforme  dispõe  o  art.  9º  da  Lei  Municipal  de  n. 
3.692/99, pois o risco de vida é inerente a atividade 
desenvolvida. -  Os  requisitos  previstos  na  lei  não 
restaram  claramente  evidenciados  no  ordenamento 
jurídico, de modo que o servidor no exercício do cargo de 
vigia, não pode sofrer prejuízo de remuneração inerente 
ao cargo que desempenha. TJPB - Acórdão do processo 
n° 00 0100229001 – Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator 
DES. JOSÉ DI LORENZO SERPA - j. em 30/07/2012.

APELAÇÃO  CÍVEL  e  RECURSO  OFICIAL.  Ação  de 
cobrança  de  servidores  municipais  -  Vigias  de 
Campina Grande - Gratificação de risco de vida art. 14 
da  lei  municipal  n°  2.508/92  -  Vantagem  em  valor 
nominal em leis posteriores - Proibição de decesso 
remuneratório  Verba  devida  Horas  extras  Ausência 
de  provas  -  Manutenção  da  sentença  Seguimento 
negado.  Aplicação do art.  557,  caput do CPC. -  Art. 
557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível,  improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 
de  Tribunal  Superior.  Embora  o  servidor  público  não 
tenha direito adquirido a regime jurídico, a modificação da 
composição  de  verba  estipendiária  não  pode  lhe 
ocasionar decesso remuneratório. Jurisprudência do STJ. 
- Os autores não tiveram o cuidado de trazer provas para 
justificar  o  pleito  horas  extras,  sendo  as  alegações 
genéricas  e  imprecisas,  não  cumprindo  corri  o  ônus 
insculpido no artigo 333, I, do CPC, devendo ser mantida 
a  sentença  recorrida.  TJPB -  Acórdão  do  processo  n° 
00120100003449001  -  Órgão  (3  CAMARA  CIVEL)  - 
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Relator  DR.  ALUIZIO  BEZERRA  FILHO  -  j.  em 
15/12/2011.

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  Recomposição  de 
Gratificação c/c Cobrança. Gratificação de Risco de Vida. 
Vigias.  Fixação  por  Lei.  Sentença  que  concede  a 
recomposição em percentual. Conformação da sentença 
ao  pedido  dos  autores.  Efeito  translativo  do  recurso. 
Adequação.  Direito  à  gratificação.  Princípio  da 
Irredutibilidade de Vencimentos. Desprovimento do apelo. 
-  A  gratificação  de  natureza  de  trabalho  foi 
disciplinada pela Lei nº 3.692/99, estabelecendo que 
será  concedida  ao  servidor  da  categoria  de  vigia, 
entendendo-se  ser  aquela  que  requeira  especial 
qualificação  ou  habilidade,  ou  ainda,  que  implique 
dedicação integral. Sendo assim, o fato dos servidores 
exercerem suas atividades em setores distintos não induz 
que  não  tenham  qualificação  especial  ou  que  não 
exerçam suas atividades em tempo integral. Ora, sequer 
a  Administração  especificou  quais  as  qualificações 
especiais e, sequer houve prova de que os autores não 
exercem suas funções em tempo integral. - Não há direito 
adquirido a Regime Jurídico, sendo possível, portanto, a 
redução  ou  mesmo  a  supressão  de  gratificações  ou 
outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o 
valor  nominal da remuneração. -  Sendo a gratificação 
instituída por Lei, deve integrar o salário do servidor, 
pois o Risco de Vida é inerente à atividade, habitual, e 
a gratificação visa a resguarda a vida do trabalhador, 
portanto,  o  seu  caráter  é  permanente. -  O  efeito 
translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário 
conhecer em qualquer grau de jurisdição, ainda que sem 
expressa  manifestação  das  partes,  a  exemplo  das 
questões  enumeradas  no  art.  301  do  CPC.  Luis 
Guilherme  Marinoni,  In.  Manual  do  Processo  de 
Conhecimento,  4a  ed.  p.523.  TJPB  -  Acórdão  do 
processo  n°  00120070210495001  –  órgão  (4a  Câmara 
Cível)  -  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA 
NOBREGA COUTINHO - j. em 20/04/2010.

E ainda, sabe-se que a periculosidade é algo inerente a função 

de vigia, tendo em vista que se fosse possível saber o horário de ocorrência de 

alguma baderna, assalto em qualquer lugar, sem dúvida alguma, não seriam 

contratados apenas os vigias, mas seria convocada a presença da polícia no 

local  a  ser  saqueado.  Em suma,  não  existe  horário  "não  perigoso"  para  a 

função de vigia.

No presente caso,  temos a  previsão legal  através da Lei  nº 

3.692/99, que, em seu art. 9º, dispõe: "Art. 9º. Fica concedida gratificação por 

risco de vida no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), aos servidores da categoria 
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vigia, no desempenho de funções especiais que impliquem dedicação integral 

ou requeiram especial qualificação ou habilidade".

Diante da leitura do citado artigo, percebe-se, claramente, que 

a gratificação postulada é direito assegurado ao servidor que desempenhe a 

função de vigia,  no valor por ela determinado, qual  seja inicialmente de R$ 

80,00 (oitenta reais), que, por força da Lei nº 3.810 de 04 de maio de 2000, o 

valor passou a ser de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

E, sem maiores delongas, é de conhecimento comezinho que 

ao administrador público só é permitido fazer o que dispõe a lei, uma vez que o 

princípio  da  legalidade  vem  textualizado  no  art.  37  da  CF,  nos  seguintes 

termos:

"Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal  e  dos Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência e, também, ao seguinte".

Assim,  através  dos  elementos  coligidos,  infere-se  que  ao 

Apelante,  ocupante  do  cargo  de  vigia,  deve  ter  implantado  em  seus 

contracheques a importância da gratificação, conforme determina a citada Lei 

Municipal,  no  patamar  de  R$  92,00  (noventa  e  dois  reais),  fazendo  jus, 

outrossim, a verba retroativa.

Diante do exposto,  nos moldes do art.  557,  §1º-A, do CPC, 

PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão singular, determinando 
que seja implantado no contracheque do  Apelante o valor  de R$ 92,00 
(noventa  e  dois  reais),  respeitado  o  prazo  prescricional  de  05  (cinco 
anos).

P. I.

João Pessoa/PB, ___ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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