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ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DO  JULGADO  POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS INÚTEIS AO
DESLINDE  DO  CASO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
HORAS  EXTRAS  E  ADICIONAL NOTURNO.
PLEITOS  INCOMPATÍVEIS  COM  O
TRABALHO  EM  REGIME  DE  PLANTÃO.
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.  RISCO  DE  VIDA.  GRATIFICAÇÃO
PREVISTA  APENAS  PARA  OUTRAS
CATEGORIAS.  LEI  Nº  5.022/88  E  DECRETO
ESTADUAL  Nº  12.832/88  NÃO  APLICÁVEIS
AOS  AGENTES  PENITENCIÁRIOS.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– Encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para
proferir  o  julgamento,  diante  da  liberdade  que  lhe
conferida pela lei para apreciar as provas dos autos e
formar  seu  convencimento,  poderá  ele   indeferir
aquelas  que  considere  inúteis  ou  meramente
protelatórias, e assim, antecipar  o deslinde da causa,
não havendo.

– Nos termos da Lei Estadual nº 8429/2007, os
agentes  penitenciários  fazem  parte  do  Grupo
Ocupacional de Apoio Judiciário, entretanto, por não
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possuírem legislação própria, aplica-se à categoria a
Lei Complementar nº 85/2008 (Estatuto dos Policiais
Civis do Estado da Paraíba), que prevê o regime de
plantão de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72
(setenta e duas) horas de descanso.  Assim, diante do
exposto,  cai  por  terra  qualquer  possibilidade  de
pagamento  de  horas  extraordinárias,  uma  vez
evidenciado o caráter legal do regime de labor ao qual
se  submete  o  recorrente,  legitimando,  assim,  a
natureza  contínua  e  ininterrupta  das  atividades
prestadas,  cuja  recompensa  é  o  longo  período  de
descanso (três dias).

– Por força da ausência de previsão normativa no
art. 39, § 3º, da Constituição da República, os agentes
públicos  não  fazem  jus,  de  forma  automática,  ao
adicional de  insalubridade,  mostrando-se  necessária
interposição legislativa para que essa garantia a eles
se estenda.

– A mesma  cautela  há  de  ser  adotada  para  a
concessão  do  adicional  noturno,  pois  infere-se  que
não obstante esteja previsto no texto constitucional, a
Lei  Complementar  nº  85/2008  não  faz  qualquer
menção à sua percepção para aqueles que laboram em
regime de plantão.

– Importa  lembrar  que  a  Administração Pública
deve se pautar no princípio de legalidade, previsto no
art.  37,   caput,  da  Constituição  Federal,  o  qual
estabelece a vinculação das atividades administrativas
às determinações legais.

– Os  agentes  penitenciários  não  fazem  jus  à
gratificação  de  risco  de  vida,  uma  vez  não  se
aplicarem  à  categoria  as  normas  constantes  na  Lei
5.022/88 e no Decreto nº 12.832/88,  mas apenas aos
servidores do serviço especial de assistência médica,
psicologia,  psiquiatria,  assistência  social,  assistência
jurídica e religiosa  que tenham contato direto com
presos ou internados.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  rejeitar  a preliminar,  à unanimidade. No mérito, por igual
votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Thiago  Ivo
Gonçalves de Oliveira, hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara
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da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  que  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança c/c Obrigação de Fazer, manejada em face do Estado da Paraíba,
julgou improcedente o pleito autoral,

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  aduz  o  autor  ser  agente
penitenciário concursado, laborando em regime de plantão (24 – vinte e quatro
-  horas de trabalho por 72 – setenta e duas horas -  de repouso), sem intervalo
intra jornada mínima de uma hora para descanso e refeição. 

Ressalta que por serem 2 (dois) plantões por semana, ultrapassa
o máximo permitido pela lei, a saber, 40 (quarenta) horas semanais, devendo,
pois, esse excedente ser pago a título de horas extras prestadas.  Alega, ainda ,
ser devido, também como hora extra, os horários de repouso não concedidos,
nos  termos  previstos  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  –  CLT.  Por
conseguinte, afirma fazer jus aos adicionais noturno, de risco de vida e de
insalubridade, pugnando ao fim, pela procedência da ação.

Contestando a ação (fls. 59/67), defende o Estado da Paraíba
não ser devido ao autor horas extras, sendo o regime de 40 (quarenta) horas
semanais, bem como o adicional noturno,  aplicáveis tão só aos servidores que
laboram em regime normal de trabalho. Por conseguinte, quanto ao horário
intra jornada, aduz ser concedido ao servidor 1 (uma) hora de repouso a cada 6
(seis) trabalhadas, inexistindo provas nos autos em sentido contrário. Rechaça,
ainda,  o pleito de adicional  de risco de vida e de insalubridade,  porquanto
ausente  a  completa  normatização  acerca  do  tema..  Requer,  ao  fim,  a
improcedência do pleito autoral.

Impugnação à contestação às fls. 69/80.

Decidindo a querela, o Magistrado de base julgou improcedente
a ação (fls. 81/84).

Irresignado,  o  autor  interpôs  apelação  cível  (fls.  86/123),
alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do direito
de  defesa,  sendo  imprescindível  para  o  deslinde  da  causa  a  realização  de
perícia técnica, para a identificação do grau de insalubridade e a colheita de
prova testemunhal para confirmar a jornada laborada.

No mérito, aduz a impossibilidade de se aplicar a legislação da
polícia civil ao caso, uma vez tratar-se de categoria diversa. Ademais, quanto à
gratificação de risco de vida, afirma equívoco do julgado que desconsiderou a
existência do Decreto Estadual nº 12.832/1998.  Defende, por fim, seu direito
a horas extras e aos adicionais de insalubridade,  perigo de vida e  noturno,
pugnando  pelo  provimento  do  recurso  para  que  seja  a  demanda  julgada
procedente.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certificado às fls. 128.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não  se
manifestou do mérito, porquanto ausente o interesse público que legitime a

Apelação Cível nº 0016080-76.2011.815.2001. 3



atuação ministerial (fls. 129/132).

É o relatório.

V O T O

Cumpridos os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do
recurso apelatório, pelo que passo a analisá-lo.

1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Consoante  relatado,  o  autor  interpôs  apelação  cível  (fls.
86/123), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do
direito  de  defesa  em face  do  julgamento  antecipado  da  lide,  aduzindo  ser
imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia técnica, para a
identificação do grau de insalubridade e a colheita de prova testemunhal para
confirmar a jornada laborada.

Sem razão o apelante.

Muito  bem pontua  Cassio  Scarpinella  Bueno,  em  sua  obra
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3º edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado da
lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele
– o destinatário da prova. É o magistrado que tem
que  se  convencer  da  veracidade  das  alegações
trazidas ao seu conhecimento pelo autor, pelo réu  e
por  eventuais  terceiros.  É  ele  que,  desenvolvendo
cognição estará pronto, ou não, para o julgamento,
isto é, para acolher ou deixar de acolher o pedido do
autor (ou, se for o caso, do réu) e prestar a tutela
jurisdicional respectiva.”(pag. 247)

Conclui, então, que:

“Nesta  perspectiva,  o  'julgamento  antecipado  da
lide'  justifica-se  quando o  juiz  está  convencido  de
que  não  há  mais  necessidade  de  qualquer  outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem,
autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
jurisdicional.”(pag. 247)

Nesses  termos,  encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para
proferir  o  julgamento,  diante  da  liberdade  que  lhe  conferida  pela  lei  para
apreciar as provas dos autos e formar seu convencimento, poderá ele  indeferir
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, e assim, antecipar  o
deslinde da causa.

Importante salientar que o destinatário da prova é o julgador,
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sendo  prerrogativa  deste,  aferir  o  amadurecimento  do  acervo  probatório,
visando à formação de seu convencimento. Logo, deve interromper a marcha
processual  sempre  que  a  questão  controvertida  já  esteja  devidamente
esclarecida.  

No caso em tela,  verifica-se a prescindibilidade da produção de
prova pericial, uma vez ter decidido o Magistrado de base que a concessão de
adicional  de  insalubridade  somente  poderá  ser  deferido  na  presença  de  lei
devidamente  regulamentada  que  o  preveja.  Da  mesma  forma,  irrelevante
também a prova testemunhal para o deslinde do caso, tendo em vista ter o
julgador consignado ser o regime de plantão incompatível com as horas extras
e com o adicional noturno.

De tal forma,  a produção das retrocitadas provas, no caso em
epígrafe, redundaria em determinação inócuas, não havendo, portanto, que se
falar em cerceamento de defesa, pelo que, rejeito a preliminar aventada.

2 – Mérito

Passando adiante, a controvérsia a ser apreciada pela instância
revisora  consiste  em  saber  se  o  demandante,  servidor  público  estadual,
ocupante do cargo de agente penitenciário, tem direito à percepção de horas
extras, adicional de insalubridade, de risco de vida e noturno. 

Pois bem. Passemos, então, à análise detalhada de cada verba
pleiteada.

Aduz o apelante trabalhar em regime de plantão (24 – vinte e
quatro -  horas de trabalho por 72 – setenta e duas-  horas de repouso), sem
intervalo intra jornada mínima de uma hora para descanso e refeição, devendo,
portanto, ser esta paga à título de hora extra. 

Ressalta, ainda, que por serem 2 (dois)  plantões por semana,
exerce jornada de 48 (quarenta e oito) horas semanais, ultrapassando, assim, o
máximo permitido pela lei, a saber, 40 (quarenta) horas, devendo, pois, esse
excedente ser devidamente pago também em caráter de serviço extraordinário. 

Sem razão o recorrente.

É que,  nos termos da Lei Estadual nº 8429/2007, os agentes
penitenciários  fazem  parte  do  Grupo  Ocupacional  de  Apoio  Judiciário,
entretanto, por não possuírem legislação própria, aplica-se à categoria a Lei
Complementar nº 85/2008 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado da Paraíba).

Nesses  termos,  dispõe  o  artigo  22,  caput  e  §2º,  da  Lei
Complementar nº 85/2008 lei:

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

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

Assim, diante do exposto, cai por terra qualquer possibilidade
de pagamento de horas extraordinárias, uma vez evidenciado o caráter legal do
regime  de  plantão  ao  qual  se  submete  o  recorrente,  legitimando,  assim,  a
natureza  contínua  e  ininterrupta  das  atividades  prestadas  pelos  agentes
penitenciários, cuja recompensa é o longo período de descanso (três dias).

Ato contínuo, no tocante ao adicional de insalubridade, também
não assiste razão ao apelante.

A  Constituição  da  República,  em  seu  artigo  7º,  XXIII,
estabeleceu  como direito  social  do  cidadão  a  percepção  do  "adicional  de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei".

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/98, o
adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos
servidores públicos, pela nova redação dada ao §3º do art. 39 da Constituição
Federal.

Entretanto,  não  existe  óbice  para  a  concessão  do  referido
adicional para os servidores públicos, porém, o seu pagamento somente poderá
ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona a respeito do direito ao
adicional de insalubridade:

“Os direitos do servidor público estão consagrados, em
grande parte, na Constituição Federal (arts. 37 a 41);
não  há  impedimento,  no  entanto,  para  que  outros
direitos  sejam  outorgados  pelas  Constituições
Estaduais ou mesmo nas leis ordinárias dos Estados e
Municípios.
Os  direitos  e  deferes  do  servidor  público  estatutário
constam do Estatuto do Servidor que cada unidade da
Federação  tem  competência  para  estabelecer,  ou  da
CLT, se o regime celetista for o escolhido para reger as
relações  de emprego.  Em qualquer  hipótese,  deverão
ser  observadas as  normas da Constituição Federal.”
(DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Direito
Administrativo.  23.ed.atual  até a EC nº 62,  de 2009.
São Paulo: Atlas, 2010, p. 608)
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Logo, resta assente a possibilidade do ente estatal disciplinar o
benefício em favor de seus servidores, já que a Constituição da República, em
seus arts. 37, inc. X, e 39, atribuiu aos entes federativos competência para
legislar  sobre  regime  jurídico  e  remuneração  dos  servidores  que  lhe  estão
vinculados.

A ausência da previsão legal impede o Poder Judiciário de fixar
o percentual para o pagamento do adicional, bem como a fixação de eventuais
diferenças.  Assim, não há que se falar em utilização da CLT ou da Lei dos
Servidores  Federais,  ou  até  das  normas  do  Ministério  do  Trabalho,
principalmente  pelo  fato  de  existir  lei  específica  que  regulamenta  o  tema,
repita-se. 

Importa lembrar que a Administração Pública deve se pautar no
princípio de legalidade, previsto no art. 37,  caput, da Constituição Federal, o
qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações
legais.

"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.” 

Na lição de Alexandre de Moraes:

"O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º,  II,  da  Constituição  Federal  (...),  aplica-se
normalmente  na  Administração  Pública,  porém  de
forma mais rigorosa e especial, pois o administrador
público  somente  poderá  fazer  o  que  estiver
expressamente autorizado em lei e nas demais espécies
normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade
subjetiva,  pois  na  Administração  Pública  só  é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, onde será permitido a realização de
tudo que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com a própria função administrativa,  de executor do
direito, que atua sem finalidade própria, mas sim em
respeito  à  finalidade  imposta  pela  lei,  e  com  a
necessidade de preservar-se a ordem jurídica.” (Direito
Constitucional, 12. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 311) 

A mesma cautela há ser adotada para a concessão do adicional
noturno, pois infere-se que não obstante esteja previsto no texto constitucional,
a Lei Complementar nº 85/2008 não faz qualquer menção à sua percepção para
aqueles que laboram em regime de plantão.

Passemos, neste ínterim à gratificação de risco de vida, sobre a
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qual  afirma  o  autor/recorrente  fazer  jus  a  sua  percepção  no  percentual  de
100% (cem por cento) sobre seu vencimento, nos termos da Lei nº 5.022/88 e
do Decreto nº 12.832/88.

Mais uma vez, carece de procedência o pleito do recorrente.

Cumpre gizar que retrocitadas legislações não se aplicam aos
agentes  penitenciários,  mas  apenas  aos  servidores  do  serviço  especial  de
assistência  médica,  psicologia,  psiquiatria,  assistência  social,  assistência
jurídica  e  religiosa   que  tenham contato  direto  com presos  ou  internados,
conforme dispõe o art. 44 da Lei Estadual nº 5.022/88 e regulamentado pelo
361 do Decreto Estadual nº 12.832/88.

Em verdade, o tema já foi por demais discutido no âmbito desta
Corte de Justiça, que reiteradamente vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGENTE  DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO.  LABOR
EXERCIDO  SOB  O  REGIME  DE  PLANTÃO.
CARGO  DISCIPLINADO  PELA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  85/2008.  LEGALIDADE.
ADIMPLEMENTO DE HORA EXTRA INDEVIDO.
RECEBIMENTO DE ADICIONAIS NOTURNO E DE
INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
LEGAL.  GRATIFICAÇÃO  DE  RISCO  DE  VIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.022/88 E DO DECRETO
ESTADUAL  Nº  12.832/88.  LEGISLAÇÃO  NÃO
APLICÁVEL  AOS  AGENTES  PENITENCIÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO  NEGADO.  Os  agentes  públicos
sujeitos ao regime de plantão, a exemplo dos agentes
penitenciários, com jornada específica de trabalho,
não fazem jus ao adicional noturno e horas extras,
pois as atividades do cargo exercido são de natureza
contínua  e  ininterrupta,  desenvolvidas  através  de
escalas de plantão de servidores, com revezamento
nas unidades prisionais,  sendo o longo período de
repouso a compensação natural pelo regime em que
o trabalho é prestado. - Havendo previsão legal da
possibilidade  de  plantão  nos  moldes  em  que  o
suplicante vem cumprindo, não há que se falar em
pagamento de hora extra, pois está de acordo com os
parâmetros estabelecidos na supracitada legislação.
- Nos termos do art. 22, § 2° da Lei Complementar
n°  85/2008,  não  há  ilegalidade  no  regime  de
trabalho implementado para os agen 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00508786320118152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 28-11-2014) 

“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.  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
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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 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  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)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00550781620118152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 05-02-2015)

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AGENTE DE
SEGURANÇA  PENITENCIÁRIO.  FUNÇÃO
EXERCIDA  SOB  O  REGIME  DE  PLANTÃO.
CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. HORAS EXTRAS
E  ADICIONAL  NOTURNO  INDEVIDOS.
GRATIFICAÇÃO  EXTRAORDINÁRIA  GPC.
MATÉRIA  NÃO  VENTILADA  NA  EXORDIAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE LEI 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
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ESTADUAL  Nº  9.427/10.  SERVIDOR
REMUNERADO  POR  SUBSÍDIO.  ART.  557,
CAPUT,  CPC.  DECISUM  MANTIDO.
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO. - Não há que
se falar em cerceamento de defesa, se a magistrada
julgou  antecipadamente  a  lide,  lastreando  a  sua
decisão  na  farta  documentação  trazida  aos  autos,
que  considerou  suficiente  para  formação  de  seu
convencimento.  -  Os  agentes  públicos  sujeitos  ao
regime  de  plantão,  a  exemplo  dos  agentes
penitenciários, com jornada específica de trabalho,
não fazem jus ao adicional noturno e horas extras,
pois as atividades do cargo exercido são de natureza
contínua  e  ininterrupta,  desenvolvidas  através  de
escalas de plantão de servidores, com revezamento
nas  unidades  prisionais,  sendo  o  sendo  o  longo
período de repouso a compensação natural pelo
regime em que o trabalho é prestado. Por força do
art. 73 da LC 58/03, o adicional de insalubridade
é  parcela  estipendiária  que  depende  de  lei
específica  para  discipliná-lo,  de  forma  que,
ausente a norma, revela-se incabível essa verba.
Não são aplicáveis aos agentes penitenciários as
normas constantes na Lei 5.022/88 e no Decreto
Estadual  nº  12.832/88,  pois  estes  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
Ademais, 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,  advindo,
posteriormente,  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. Toda a matéria a ser discutida na
lide  deve  ser  suscitada  na  inicial  ou  na
contestação, não devendo ser conhecida a matéria
arguida apenas em sede de apelação, porquanto
não  faz  parte  do  pedido  formulado,
caracterizando inovação”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00608831320128152001, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. em 06-10-2014) 
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Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada, e, no mérito,
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantenho  íntegra  a  sentença
vergastada. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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