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EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  PAGAMENTO  DE  HORAS  EXTRAORDINÁRIAS
TRABALHADAS.  AUSÊNCIA  DE  INTERVALO  INTRAJORNADA.
INEXISTÊNCIA  DE  REDUÇÃO  DA  HORA  NOTURNA.  JORNADA  DE
TRABALHO SUPERIOR ÀQUELA PREVISTA NO EDITAL DO CONCURSO.
CONCESSÃO  DO  ADICIONAL  NOTURNO  E  DE  INSALUBRIDADE.
MAJORAÇÃO  DO  ADICIONAL  DE  RISCO  DE  VIDA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO DO
AUTOR.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. PROVA
PERICIAL. IRRELEVÂNCIA DE SE AFERIR A INSALUBRIDADE DO LOCAL
DE  TRABALHO.  DESNECESSIDADE  DA  PRODUÇÃO  PARA  O
JULGAMENTO  DA  CAUSA.  PROVA  TESTEMUNHAL.  PRETENSÃO  DE
DEMONSTRAR FATO INCONTROVERSO.  DISPENSA LEGAL.  PRINCÍPIO
DA  PERSUASÃO  RACIONAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SERVIDOR
SUBMETIDO  AO  REGRAMENTO  LEGAL  VIGENTE  À  DATA  DA  SUA
NOMEAÇÃO.  DESVINCULAÇÃO  DAS  DISPOSIÇÕES  DO  EDITAL  DO
CONCURSO  PÚBLICO.  AGENTE  DE  SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ESTATUTO  DA  POLÍCIA  CIVIL.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. REGIME DE TRABALHO NA FORMA
DE  PLANTÃO.  ESPECIFICIDADE  DAS  FUNÇÕES  QUE  JUSTIFICAM  A
RELATIVIZAÇÃO  DA  LIMITAÇÃO  CONSTITUCIONAL  DA  CARGA
HORÁRIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PERCEBIMENTO
DE VALORES À TÍTULO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL
NOTURNO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTANDO A
CONCESSÃO.  ANTECEDENTE  NECESSÁRIO.  SÚMULA  Nº.  42  DESTE
TRIBUNAL. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. VALORES
PAGOS CONDIZENTES COM A CLASSE A QUE PERTENCE O APELANTE.
NÃO PROVIMENTO DO APELO.

1.  “O juiz  tem o  poder-dever  de  julgar  a  lide  antecipadamente,  desprezando  a
realização  de  audiência  para  a  produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo
documental é suficiente para nortear e instruir  seu entendimento.  É do seu livre
convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que
entender pertinentes ao julgamento da lide.  (TJPB, Tribunal Pleno, Apelação nº.
0028817-14.2011.8.15.2001,  Relª.  Desª.  Maria  Das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira, julg. em 14/08/2012).

2. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento



do AgRg no Ag 1.367.797/MG, o servidor  está  submetido às disposições legais
vigentes à data da sua nomeação, mesmo que o edital do concurso público no qual
foi aprovado disponha de forma diversa sobre a carreira e os vencimentos do cargo
público para o qual foi nomeado.

3. Este Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, ante a ausência de
legislação que regulamente a carreira dos Agentes de Segurança Penitenciária, deve
se aplicar, por analogia, o Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba que, em
seu art. 22, §2º, dispõe que a carga horária de quarenta horas semanais não se aplica
aos servidores submetidos ao regime de trabalho na forma de plantão, de 24 (vinte e
quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) de descanso.

4.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  razões  de  decidir  utilizadas  no
julgamento  do  RMS  18.399/PR,  possui  entendimento  de  que  a  disposição
constitucional  que  limita  a  carga  horária  de  trabalho e  garante ao trabalhador  o
direito  ao  percebimento  de  compensação  pecuniária  por  horas  extras  pode  ser
relativizada  por  legislação  infraconstitucional,  desde  que  as  peculiaridades  das
funções exercidas pelo servidor exijam um regime diferenciado, como aqueles que
estão submetidos a regimes de escalas e plantões.

5.  Segundo  o  enunciado  da  Súmula  n.º  42,  editada  por  esta  Egrégia  Corte,  a
vigência de lei específica do respectivo ente federado que regulamente a concessão
do adicional de insalubridade é antecedente inafastável ao regular pagamento do
benefício aos seus servidores, não sendo possível a aplicação analógica de normas
celetistas ou outras editadas por entes diversos, sob pena de violação da autonomia
federativa, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no AREsp nº. 457.763/MG.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação, nos autos Ação de Cobrança e Obrigação de Fazer autuada sob o  n.º
0026200-81.2011.8.15.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Itamar  de  Sousa
Ribeiro e como Apelado o Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  rejeitar  a
preliminar de cerceamento de defesa e lhe negar provimento.

VOTO.

Itamar de Sousa Ribeiro interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da  1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, f. 98/100-v, nos autos da
Ação de Cobrança e Obrigação de Fazer por ele proposta em desfavor do Estado da
Paraíba,  que  julgou  improcedentes  os  pedidos  de  pagamento  de  horas
extraordinárias  decorrentes  da  ausência  de  intervalos  intrajornadas,  da  diferença
entre a jornada de trabalho prevista no edital do concurso no qual foi aprovado e
aquela efetivamente exercida e da inexistência da redução da hora noturna,  bem
como  os  pedidos  de  pagamento  do  adicional  noturno  e  de  insalubridade  e  de
majoração  do  adicional  de  risco  de  vida  ao  percentual  de  100%  dos  seus
vencimentos.



Em suas razões, f. 103/142, arguiu, como preliminar, o cerceamento do seu
direito de defesa,  ao argumento de que a lide não poderia ser julgada de forma
antecipada, porquanto as produções de prova testemunhal e pericial, requeridas às f.
97, são imprescindíveis para se aferir a procedência das pretensões deduzidas na
Petição Inicial, pugnando pela anulação da Sentença.

No mérito,  vencida a preliminar,  alegou que, em razão do seu regime de
trabalho  na  forma  de  plantão,  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  de  trabalho  por  72
(setenta e duas) de descanso, é-lhe devido o pagamento das horas extraordinárias,
trabalhadas em razão da sua carga horária total ser superior àquela prevista no edital
do concurso no qual foi aprovado e por não gozar dos intervalos intrajornadas e da
redução da hora noturna, bem como afirmou que possui direito ao percebimento de
adicional noturno e de insalubridade e à majoração do adicional de risco de vida ao
percentual de 100% dos seus vencimentos, requerendo a reforma da Sentença.

Nas Contrarrazões, f. 145/153, o Estado da Paraíba alegou que o pagamento
de  horas  extraordinárias  e  adicional  noturno  é  incompatível  com  o  regime  de
trabalho na forma de plantão a que está submetido o Apelante e que o adicional de
insalubridade também não lhe é devido, porquanto não há legislação estadual que
regulamente  a  concessão  do  benefício  cobrado,  pugnando  pela  manutenção  da
Sentença.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, posto que ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  dispensada  de  preparo,  f.  54-v,  pelo  que
presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  previstos  no  CPC/73,  conforme
Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ1, dela conheço.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que “o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência
para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento
da lide.”2.

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os  requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 […] PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. - Quanto à
necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento
da lide. STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU
10.05.2007, p. 357. (TJ/PB, Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das
Neves do Egito de A. D. Ferreira, julg. em 14/08/2012).



O Apelante alega que é necessária a produção da prova pericial para que seja
aferido o grau de insalubridade do seu ambiente de trabalho, entretanto, segundo as
razões  de  decidir  adotadas  na  Sentença,  ante  a  ausência  de  regulamentação  na
legislação estadual  para a concessão do adicional  de insalubridade,  é irrelevante
saber se é ou não insalubre o local no qual suas funções são exercidas.

Quanto o requerimento de oitiva de testemunhas para a  comprovação do
efetivo exercício das funções de Agente Penintenciário e da jornada de trabalho
cumprida pelo Apelante, trata-se de prova cuja produção é prescindível, porquanto
constituem fatos que não foram objeto de impugnação pelo Apelado, pelo que, em
atenção ao princípio da persuasão racional3, nos termos do art. 131, do CPC/734,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Resulta demonstrado dos autos que o Apelante foi nomeado para exercer as
funções  do  cargo  efetivo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciária,  segundo  Ato
Governamental nº. 3.622, publicado em 24 de dezembro de 2010, f. 27, pertencendo
à Classe A da respectiva carreira,  consoante informado nos Contracheques de f.
28/31.

Segundo  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento  do  AgRg  no  Ag  1.367.797/MG5,  o  servidor  está  submetido  às
disposições  legais  vigentes  à  data  da  sua  nomeação,  mesmo  que  o  edital  do
concurso público no qual foi aprovado disponha de forma diversa sobre a carreira e
os vencimentos do cargo público para o qual foi nomeado.

Ante a ausência de legislação que regulamente a carreira dos Agentes de
Segurança Penitenciária, este Tribunal de Justiça possui firme entendimente de que
deve se aplicar, por analogia, o Estatuto da Polícia Civil do Estado da Paraíba6 que,

3 […]  III.  Ademais,  de  acordo  com o  princípio  da  persuasão  racional  (art.  131   do   CPC),   o
magistrado  deve  julgar  a  demanda conforme seu convencimento,  "à  luz  dos fatos, provas,
jurisprudência,  aspectos  pertinentes   ao   tema  e  da  legislação  que  entender  aplicável  ao  caso
concreto",   rejeitando,   por   conseguinte,  "diligências  que  delongam  desnecessariamente   o
julgamento,  atuando  em  consonância  com  o princípio  da  celeridade  processual"  (STJ, AgRg
no Ag 660.787/RS,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJe  de  10/10/2005).  IV.  Agravo
Regimental  improvido.  (STJ,  AgRg no  AREsp 650.725/PE,  Rel.  Ministra  Assusete  Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

4 CPC/73,  Art.  131.  O  juiz  apreciará  livremente  a  prova,  atendendo  aos  fatos  e  circunstâncias
constantes  dos autos,  ainda  que não  alegados  pelas  partes;  mas deverá indicar,  na  sentença,  os
motivos que Ihe formaram o convencimento.  

5 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. (STJ, AgRg no Ag 1367797/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 01/04/2011).

6 “Inexistindo 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), que prevê o
regime de plantão, concedendo um intervalo de 72 (setenta e duas) horas de descanso por 24 (vinte e
quatro) horas laboradas, restando incabível o adicional noturno e as horas extraordinárias pleiteadas
pelo apelante.” (TJPB, Acórdão do Processo Nº 00289713220118152001, 3ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. Jose Aurelio da Cruz , j. em 19-07-2016).



em seu art. 22, §2º, dispõe que a carga horária de quarenta horas semanais não se
aplica aos servidores submetidos ao regime de trabalho na forma de plantão, de 24
(vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) de descanso7.

As funções exercidas pelo Apelante, enquanto ocupante do cargo de Agente
de  Segurança  Penitenciária,  são  regulamentadas,  portanto,  pelas  disposições
previstas na Lei Complementar Estadual nº. 85/08, e não pelo regramento trazido
nos itens do edital do certame em que foi ele aprovado, consoante entendimento
jurisprudencial exposto acima.

O Superior Tribunal de Justiça,  consoante razões de decidir  utilizadas no
julgamento  do  RMS  18.399/PR8,  possui  entendimento  de  que  a  disposição
constitucional  que  limita  a  carga  horária  de  trabalho e  garante ao trabalhador  o
direito ao percebimento de compensação pecuniária por horas extras trabalhadas9,
pode ser relativizada por legislação infraconstitucional, desde que as peculiaridades
das  funções  exercidas  pelo  servidor  exijam  o  cumprimento  de  um  regime
diferenciado, como aqueles que estão submetidos a regimes de escalas e plantões.

Incontroversa a submissão do Apelante ao regime de trabalho na forma de
plantão, de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) de descanso,
nos termos do art. 22, §2º, da Lei Complementar Estadual nº. 85/08, não é devido o
pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, porquanto incompatíveis
com  a  natureza  específica  da  jornada  exercida,  segundo  entendimento  deste
Tribunal de Justiça10.

7 Lei Complementar Estadual nº. 85/08, 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. […]
§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 trabalhao por 72 (setenta e duas)
horas de descanso.

8 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 da necessidade de
implementação de plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado. Precedente. […].
(STJ,  RMS 18.399/PR,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado em 03/11/2009,  DJe
30/11/2009).

9 CF, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: […]  XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal; […].

10 “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



No que concerne ao pagamento de adicional de insalubridade, a Constituição
Estadual, em seu art. 3311, e a Lei Complementar Estadual nº. 58/03, nos art. 57, XI,
e 7112,  preveem o pagamento de adicional aos servidores exerçam suas funções,
com  habitualidade,  em  locais  insalubres,  todavia,  os  referidos  Diplomas  não
regulamentam o grau de insalubridade, com seus respectivos percentuais, bem como
a base de cálculo para percepção do adicional pretendido, constituindo disposição
normativa de eficácia limitada, cujos efeitos essenciais só serão impositivos após
edição de norma regulamentadora.

Segundo o enunciado da Súmula n.º 4213, editada por esta Egrégia Corte, a
vigência de lei específica do respectivo ente federado que regulamente a concessão
do adicional de insalubridade é antecedente inafastável ao regular pagamento do
benefício aos seus servidores, não sendo possível a aplicação analógica de regras
celetistas ou outras editadas por entes diversos, sob pena de violação da autonomia
federativa, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça14.

Não há nos autos prova do teor ou da vigência de lei estadual que garanta ao
Apelante o direito subjetivo ao percebimento do adicional de insalubridade cobrado,
conforme exigido pelo art. 33715, do CPC/73, pelo que a Sentença não carece de
reforma também nesse capítulo.

Quanto ao pedido de majoração dos valores recebidos à título de adicional
por risco de vida, resta demonstrado nos Contracheques de f. 28/31 que o Apelante
já percebe a quantia devida à Classe funcional à qual pertence, nos termos do 5º e

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.” (TJPB, Acórdão do Processo nº.
00376797120118152001, 3ª  Câmara Especializada Cível, Relator Des.  Maria das Graças Morais
Guedes, j. em 18-10-2016).

11 Constituição  Estadual,  Art.  33.  São  direitos  dos  servidores  públicos:  […]  XIV  -  adicional  de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; […].

12 Lei Complementar Estadual nº. 58/03, Art. 57. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
Lei  e  das  estabelecidas  em  lei  específica,  poderão  ser  deferidos  aos  servidores:  […]  XI  –
gratificação adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; […].

Art.  71.  Os  servidores  que  trabalhem,  com habitualidade,  em  locais  insalubres  ou  em  contato
permanente  com  substâncias  tóxicas  ou  radioativas  fazem  jus à  gratificaçaõ  de  insalubridade,
periculosidade ou atividades penosas.

13 TJPB, Súmula 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.”

14 PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE
SANTOS  DUMONT.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. [...] 1. Na hipótese em exame, o Tribunal a quo ao decidir a questão entendeu que
não  há,  nos  autos,  comprovação  de  previsão  legal  municipal  para  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  pleiteado.  […]  (STJ,  AgRg no  AREsp  457.763/MG,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.
Herman Benjamin, julgado em 27/03/2014, publicado no Dje de 22/04/2014).

15 CPC/73, Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.



Anexo V e VI da Lei Estadual nº. 8.561/0816, razão pela qual a pretensão deduzida
não possui fundamento legal para ser acolhida.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  rejeitada  a  preliminar  de
cerceamento de defesa, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

16 Lei Estadual nº. 8.561/08, Art. 5º. Fará jus à Gratificação de Risco de Vida o servidor ocupante do
Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário que se encontre em efetivo exercício em estabelecimentos
penitenciários ou de internação, desde que mantenham contato direto e permanente com presos ou
internos, enquanto desenvolverem suas atividades.[...]

Anexo V – Tabela de Vencimento do Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário com vigência no
exercício de 2010. Categoria: Agente de Segurança Penitenciária. Classe: A. Vencimentos a partir
de Setembro/2010: R$ 1.180,83.

Anexo VI – Tabela de Risco de Vida do Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário com vigência no
exercício de 2010. Categoria: Agente de Segurança Penitenciária. Classe: A. Valor do benefício a
partir de Setembro/2010: R$ 544,32.


