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RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE :José Umberto da Silva Filho
ADVOGADO :Itallo José azevedo Bonifacio
IMPETRADO :Governador do Estado da Paraíba
INTERESSADO :Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador Tadeu Almeida
Guedes

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO -
Mandado de segurança –  Servidor público
estadual  –  Agente  de  segurança
penitenciária – Gratificação de risco de vida
– Pretensão à percepção no percentual de
100% (cem por cento) dos vencimentos, em
conformidade   com  a  Lei  Estadual  nº
5.022/88  e  Decreto  nº  12.832/88  –
Diplomas  normativos  inaplicáveis  aos
agentes  de  segurança  penitenciária  –
Ausência  de direito  líquido  e  certo  -
Denegação da segurança.

− O mandado de  segurança é  uma ação
constitucional,  de  natureza  civil  e  de  rito
sumário  especial,  posto  à  disposição  de
toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito
líquido  e  certo,  lesado  ou  ameaçado  de
lesão,  não amparado por “habeas corpus”
ou  “habeas  data”,  quando  o  responsável
pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa
jurídica  no  exercício  de  atribuições  do
Poder Público.
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-  Inexiste  direito  líquido  e  certo  a  ser
amparado na hipótese vertente,  haja vista
que o art. 44 da Lei Estadual nº 5.022/88 e
o art. 361 do Decreto Estadual nº 12.832/88
não se aplicam aos agentes de segurança
penitenciária.  Em  verdade,  referidos
dispositivos  normativos  são  aplicáveis
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.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados, 

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,
denegar a ordem, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
de fl. 60.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com
pedido de liminar, impetrado por JOSÉ UMBERTO DA SILVA FILHO, sob os
auspícios  da  gratuidade  judiciária,  contra  ato  dito  ilegal  e  omissivo,
supostamente  praticado  pelo  Excelentíssimo  Senhor  GOVERNADOR  DO
ESTADO DA PARAÍBA.

Relatou o impetrante, na inicial, que ocupa
o cargo de agente de segurança penitenciária, nomeado em 27/12/2010.

Aduziu que muito embora o  art. 44 da Lei
Estadual  nº 5.022/88,  regulamentado pelo art.  361 do Decreto Estadual  nº
12.832/88,  assegure  aos  agentes  de  segurança  penitenciária,  a  título  de
gratificação de  risco  de  vida,  o  percentual  de  100% (cem por  cento)  dos
vencimentos,  vem  percebendo,  aproximadamente,  o  percentual  de  46%
(quarenta e seis por cento).

Diante  disso,  pugnou  pela  concessão  da
liminar, a fim de que a autoridade apontada como coatora fosse impelida a
pagar a gratificação de risco de vida no percentual de 100% (cem por cento)
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dos seus vencimentos.  No mérito,  pugnou pela confirmação da medida de
urgência.

À  inicial  foram  juntados  documentos  (fls.
07/13).

Liminar indeferida (fls. 22/25).

Intervindo  no  feito,  o  Estado  da  Paraíba
pugnou pela denegação da segurança. 

Notificado,  o  impetrado  apresentou
informações, propugnando pela denegação da ordem, sob a alegação de que
“a lei que prevê a gratificação em debate diz expressamente que deverá ela
ser fixada em lei, não podendo o art. 361 do Decreto Estadual nº 12.832, de
09 de dezembro de 1988, regulamentar a questão, em atenção ao princípio
da reserva legal”.  

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52/56).

É o relatório.

V O T O

O  mandado  de  segurança  é  uma  ação
constitucional, de natureza civil e de rito sumário especial, posto à disposição
de  toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito  líquido  e  certo,  lesado  ou
ameaçado de lesão, não amparado por  “habeas corpus” ou  “habeas data”,
quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA conceitua  o
mandado  de  segurança  como  sendo  "um  remédio  constitucional,  com
natureza de ação civil,  posto à disposição de titulares de direito líquido e
certo,  lesado  ou  ameaçado  de  lesão,  por  ato  ou  omissão  de  autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício  de atribuição do Poder
Público”.1

O direito líquido e certo,  por  seu turno,  é
aquele que se apresenta cristalino, evidente, capaz de ser apurado de plano,
sem exames mais detidos. 

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
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A violação a direito líquido e certo,  capaz
de  ser  corrigida  por  mandado  de  segurança,  deve  decorrer  de  evidente
ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública.

Pois bem.  “In casu”, como visto, alegou o
impetrante que possui direito líquido e certo a perceber, a título de gratificação
de  risco  de  vida,  o  percentual  de  100%  (cem  por  cento)  dos  seus
vencimentos,  com  supedâneo  no  art.  44  da  Lei  Estadual  nº  5.022/88,
regulamentado pelo art. 361 do Decreto Estadual nº 12.832/88.

A  despeito  das  razões  ofertadas  pelo
impetrante, a ordem mandamental manejada não há como ser concedida. É
que a sua pretensão encontra óbice no princípio da legalidade, preconizado
no “caput” do art. 37 da Constituição Federal2. 

Deixa transparecer  esse princípio  que,  ao
contrário do particular que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo
ordenamento jurídico, deve o administrador cumprir e realizar tudo aquilo que
a lei determina que seja feito.

Nesse  sentido,  consoante  JOSÉ  DOS
SANTOS  CARVALHO  FILHO,  “na  teoria  do  Estado  moderno,  há  duas
funções estatais básicas: a de criar a lei  (legislação) e a de executar a lei
(administração e jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de
modo  que  só  se  pode  conceber  a  atividade  administrativa  diante  dos
parâmetros  já  instituídos  pela  atividade  legisferante.  Por  isso  é  que
administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota
exatamente essa relação: só é legitima a atividade do administrador público
se estiver condizente com o disposto na lei”3.

No mesmo tom, elucida  ALEXANDRE DE
MORAES4:

“O tradicional princípio da legalidade, previsto no art.
5º.,  II,  da  Constituição  Federal  e  anteriormente
estudado,  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

2 “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:”.  
3 “Manual de Direito Administrativo”, Editora Lumen Juris, 17ª ed., 2007.  
4 In “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, 1ª. edição, Editora Atlas, São Paulo, 2002,
pág. 781.
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vontade subjetiva,  pois  na administração pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da
esfera particular, em que será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se
com  a  própria  função  administrativa,  de  executor  do
direito, que atua sem finalidade própria, mas em respeito
à finalidade imposta pela lei,  e  com a necessidade de
preservar-se a ordem jurídica.
Manoel  Gonçalves  Ferreira Filho ressalta  que,  apesar
do  desprestígio  da  lei,  “o  princípio  da  legalidade
subsiste e é a cúpula do sistema jurídico dos Estados de
derivação liberal, como o Brasil.”.       

No  caso  em  comento,  em  respeito  ao
princípio da legalidade, a vantagem pecuniária no percentual buscado pelo
impetrante não há como ser concedida, eis que não há lei que lhe dê amparo. 

Isso  porque  o  art.  44  da  Lei  Estadual  nº
5.022/88 e o art. 361 do Decreto Estadual nº 12.832/88 não se aplicam aos
agentes de segurança penitenciária. Veja-se:

“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.

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.” (grifei)

Dá  análise  dos  dispositivos  normativos
acima colacionados, verifica-se que o contexto factual dos presentes autos a
eles  não  se  subsume.  É  que  o  percentual  de  100%  (cem  por  cento)  é
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aplicável 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.

Em  caso  semelhante  ao  dos  autos,  as
Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça vem decidindo:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AGRAVO  RETIDO.
AUSÊNCIA DE  INTERPOSIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  APRECIAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO  DE  DIREITO.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO.  PRAZO  PRESCRICIONAL  DE  CINCO
ANOS PARA TODAS AS AÇÕES MOVIDAS CONTRA O
ENTE  PÚBLICO.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR. 
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.  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 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.
(…)
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
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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.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00114143220118152001, - Não possui -, Relator DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 01-12-
2014) (grifei)

Mais:

“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. (…)
-  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.
-  “A gratificação  de  risco  de  vida  no  percentual  de
100%  não  se  aplica  aos  agentes  penitenciários,  mas
apenas aos que exercem serviço especial de assistência
médica,  psicologia,  psiquiatria,  assistência  social,
jurídica e  religiosa e  que tenham contato direto com
presos ou internados, nos termos do Decreto estadual nº
12.832/88.” (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00508786320118152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 28-11-2014)” (grifei)
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Por fim:

“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 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 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00608831320128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-10-2014)” 

Sendo  assim,  como  o  impetrante  não
preenche os requisitos enumerados nos dispositivos citados, não faz “jus” ao
recebimento da gratificação de risco de vida no percentual almejado. 

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões, denega-se a segurança.
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Condeno o impetrante ao pagamento  das
custas processuais,  ressalvando-se, entretanto, o disposto no art. 12 da Lei
1.060/505. 

Sem  honorários  advocatícios,  nos  termos
do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Ricardo Porto,  Vice-Presidente, na eventual  ausência
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
- Presidente.  Relator: Excelentíssimo Senhor Des. Abraham Lincoln da
Cunha  Ramos). Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Ricardo Vital de Almeida  (Juiz convocado para
substituir  a  Des.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti), Saulo
Henriques de Sá e Benevides, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Maria
das  Graças  Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Marcos William de Oliveira (Juiz convocado
para substituir o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), Joás de Brito Pereira
Filho,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João
Benedito  da  Silva)  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  convocado  para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho). Ausentes, justificadamente, os
Exmos.  Srs.  Desembargadores Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira, Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor-Geral de Justiça), João Alves da
Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Luiz Sílvio Ramalho Junior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado
da Paraíba. 

Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.
Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 25 de março de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

5 “Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.
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