
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0006327-17.2012.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Município de Campina Grande. 
Procuradora : Fernanda A. Baltar de Breu.
Apelado : José Joelson dos Santos.
Advogado : Antônio José Ramos Xavier.    

REEXAME NECESSÁRIO RECONHECIDO DE
OFÍCIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.  IMPLANTAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA.  LEI
MUNICIPAL Nº 3.692/99. SERVIDOR PÚBLICO
OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE VIGIA.
ENQUADRAMENTO  DA  SITUAÇÃO
FUNCIONAL  NO  DISPOSITIVO  DE  LEI
MUNICIPAL.  INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA  CONFERIDA  AO  ARTIGO
QUE  ESTABELECE  A  VERBA  REQUERIDA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA OFICIAL E DO APELO.

-  Segundo  o  disposto  no  art.  475  do  Código  de
Processo  Civil e  na  Súmula  nº  490  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  sentença  ilíquida,  proferida
contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações
de  direito  público,  está  sujeita  ao  duplo  grau  de
jurisdição obrigatório.

-  Art.  9º  da  Lei  Municipal  nº 3.692/99: “Fica
concedida Gratificação por Risco de Vida, no valor
de  R$  80,00  (oitenta  reais),  aos  servidores  da
Categoria  Vigia,  no  desempenho  de  funções
especiais  que  impliquem  dedicação  integral  ou
requeiram especial qualificação ou habilidade”.

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0006327-17.2012.815.0011. 1



- Se um servidor público ocupante do Cargo de Vigia
presta  continuadamente  serviços  de  natureza
extraordinária  e  no  período  noturno,  é  bastante
razoável  interpretar  que,  ao  menos  para  efeito  de
concessão da gratificação do risco de vida, enquadra-
se não apenas literalmente aos termos do art. 9º da Lei
Municipal nº 3.692/99, mas principalmente de forma
finalística à própria essência da natureza da fixação
dessa verba remuneratória.

-  Uma  vez  verificado  o  devido  enquadramento  do
servidor  público  demandante  no  dispositivo  legal
contido  em  legislação  municipal  que  prevê  a
concessão de gratificação por risco de vida, há de se
lhe garantir os valores indevidamente não percebidos
sob  esse  título,  respeitados,  entretanto,  o  prazo
prescricional  quinquenal contado do ajuizamento da
ação, como bem consignado pelo Juízo a quo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Município de Campina Grande contra a sentença (fls. 73/76) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos
autos da “Ação de Recomposição de Adicional de Risco de Vida” ajuizada por
José  Joelson  dos  Santos  Silva em  face  da  edilidade recorrente,  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  em  julgado  cuja  ementa  assim
restou redigida:

“Ação de Recomposição de Adicional  de Risco de
Vida  –  Alegação  de  direito  a  implantação  de
gratificação de risco de vida no percentual de 100%
- Contestação  –  Prescrição  quinquenal  –  Servidor
nomeado  para  o  cargo  de  Vigia  –  Posterior
enquadramento  como  integrante  da  Guarda
Municipal  –  Previsão  do  direito  a  percepção  da
gratificação  para  os  integrantes  da  Guarda
Municipal – Gratificação criada pela Lei Municipal
que criou a Guarda Municipal – Lei já revogada –
Impossibilidade de implantação de gratificação com
base em lei revogada – Possibilidade de implantação
de  Gratificação  de  Risco  de  Vida  no  valor  de  R4
92,00 – Procedência, em parte, da ação.
1. A gratificação que se pretende a implantação foi
criada pela Lei Municipal nº 2.508/92, que criou a
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Guarda Municipal, Lei já revogada, e era destinada
aos integrantes da Guarda Municipal, não para os
Vigias do Município e, portanto, não poderá ser mais
implantada.
2.  Não havendo nenhuma referência  de  que,  neste
caso,  que  não  esteja  exercendo  suas  funções  com
dedicação  integral,  havendo  de  se  concluir  que  o
referido faz jus a gratificação de Risco de Vida, nos
cinco  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da  ação,
observado  o  valor  fixado  pela  Lei  Municipal  nº
3.810/2000,  no equivalente  a noventa e dois  reais,
valendo  se  ressaltar  que  não  se  trata  de
incorporação da referida  gratificação,  porque  não
há  amparo  para  tal  pretensão,  mas  apenas  de
implantação na forma prevista Lei Municipal”  (fls.
73).

Inconformado,  o  Município  de  Campina  Grande  interpôs
Recurso Apelatório (fls. 79/83), em cujas razões alega que o pagamento de
gratificação por risco de vida não é legal. Discorre que esta verba foi instituída
pela  Lei  Municipal  nº  2.508/1992,  a  qual  criou  a  Guarda  Municipal,
estabelecendo  a  concessão  da  gratificação  referida  aos  componentes  deste
órgão equivalente a 100% (cem por cento) do vencimento. 

Aduz que,  “com a extinção da Guarda Municipal,  a lei  em
comento foi revogada pela Lei nº 3.692/99, passando a referida gratificação
a ser concedida aos servidores da categoria vigia. Posteriormente, a Lei nº
3.810/2000 fixou tal gratificação em R$ 92,00 (noventa e dois reais)”.

Ressalta  que,  “a  partir  da  edição  da  Lei  nº  3.692/99,  este
percentual foi extinto, onde foi concedido aos servidores da categoria vigia,
desde  que  no  desempenho de  funções  especiais  que  impliquem dedicação
integral ou requeiram especial qualificação ou habilidade, um adicional fixo
de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme se depreende da leitura do art. 9º da
Lei nº 3.692/99”.

Defende,  dentro do contexto delineado,  que  “não há que se
falar em direito à citada gratificação, haja vista que o apelado presta serviço
na  Secretaria  de  Administração,  como  se  depreende  das  Portarias  de
nomeação acostadas aos autos e o faz até os dias atuais, como se comprova
pelas fichas financeiras do apelado”.  Ao final,  pugna pelo provimento do
apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  87/90),  pleiteando  o
desprovimento do apelo.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  95/99),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.
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É o relatório. 

VOTO.

Apesar de não se ter  determinado na sentença vergastada de
forma expressa o reexame necessário, independentemente da interposição de
recurso voluntário, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos do art.
475, inciso I, do Código de Processo Civil e Enunciado nº 490 da Súmula do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ter  sido  a  sentença  proferida  contra  o
Município de Campina Grande, e não exprimir condenação em quantia certa e
determinada.

Conheço,  também,  do  recurso  apelatório,  pois  presentes  os
pressupostos  de  admissibilidade.  Enfatizo,  de  proêmio,  que  analisarei  em
concomitância pleito apelatório e o Recurso Oficial, haja vista versarem sobre
a mesma matéria.

Consoante relatado, a presente demanda traz à tona a discussão
em  torno  da  incidência  da  gratificação  do  risco  de  vida  em  relação  às
atividades prestadas pelo autor, o qual  é titular do cargo efetivo de Vigia,
lotado na Secretaria de Educação e Cultura no Município de Campina Grande
(fls. 08).

Pois bem, cumpre registrar o correto raciocínio empreendido
pelo  magistrado  de  base  no  tocante  à  incidência  da  legislação  municipal
especificamente  em  relação  à  situação  funcional  apresentada  pelo
demandante, ora apelado.

Isso  porque,  bem restou  visualizada  a  circunstância  de  José
Joelson dos Santos Silva ter sido nomeado para exercer o cargo efetivo de
Vigia I, no dia 26 de janeiro de 1993, quando já havia sido criada a Guarda
Municipal  de  Campina  Grande,  através  da  Lei  nº  2.508/1992,  dotada  de
quadro próprio de pessoal e de regulamentação autônoma, o que impede o
tratamento do demandante como se Guarda Municipal fosse, ainda que por
meio do curso de reciclagem previsto no art. 20 da Lei nº 2.508/1992.

Assim, o magistrado sentenciante bem resumiu que:

“Portanto, o autor é Vigia, e não Guarda Municipal,
estando  percebendo  sua  remuneração,  conforme
provas  acostadas,  em  razão  desse  cargo,  não
havendo  nenhuma  prova  de  ser  ele  integrante  da
Guarda Municipal, nem que recebeu a gratificação
de risco de vida prevista na legislação em qualquer
período. Ou seja, a Lei Municipal n. 2.508/92, não se
aplicava ao mesmo por  não  ter  sido  ele  nomeado
para integrar a Guarda Municipal, nem fez concurso
público  para  integrá-la,  e  sim,  para  o  cargo  de
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Vigia, cargo de nomenclatura própria do Município,
diverso daquele” (fls. 75).

Diante  desse  cenário,  observou-se  o  teor  contido  na  Lei
Municipal nº 3.692/99, que, em seu art. 9º, assim dispõe:

“Art. 9º – Fica concedida Gratificação por Risco de
Vida,  no  valor  de  R$  80,00  (oitenta  reais),  aos
servidores  da  Categoria  Vigia,  no  desempenho  de
funções especiais que impliquem dedicação integral
ou requeiram especial  qualificação ou habilidade”
(fls. 33).

Posteriormente,  a  verba  em  destaque  sofreu  atualização
pecuniária, através da Lei nº3.810/2000, passando a corresponder à quantia de
R$ 92,00 (noventa e dois reais) (fls. 39).

Diante desse cenário, a edilidade recorrente afirma que o autor
não se  enquadra  nos  requisitos  previstos  pelo  art.  9º  da  Lei  Municipal  nº
3.692/99, defendendo que o apelado “desempenha atividade que não requer
qualificação especial, nem tampouco dedicação integral ou habilidade” (fls.
82).

Pois  bem,  verifica-se  que  o  caso  em  análise  requer  uma
interpretação acerca do enquadramento ou não da situação do promovente no
art. 9º da Lei nº 3.692/99.

Assim  como  o  juiz  sentenciante,  adotando  verdadeira
interpretação teleológica da  legislação municipal  em apreço,  bem como se
atendo à efetiva situação vivenciada pelo autor, entendo que a circunstância
de  constar  nos  autos  a  prestação  de  serviços  perante  a  Secretaria  de
Administração – inexistindo qualquer referência concreta, ou mesmo indício,
de que,  em tais  hipóteses (para o  desempenho do cargo de Vigia),  haja  a
possibilidade do exercício funcional sem a dedicação exclusiva –  conduz à
conclusão de enquadramento da prestação de atividade laboral em dedicação
integral.

Para corroborar o entendimento esposado, basta uma simples
análise das fichas financeiras do demandante (fls. 09/15) para se verificar que
este, além de desempenhar suas atividades no período noturno, ainda presta
regularmente serviço extraordinário. 

Ora,  se  um  trabalhador  presta  continuadamente  serviços  de
natureza extraordinária e no período noturno, é bastante razoável interpretar
que,  ao  menos  para  efeito  de  concessão  da  gratificação  do  risco  de  vida,
enquadra-se não apenas literalmente aos termos do art. 9º da Lei Municipal nº
3.692/99,  mas  principalmente  de  forma  finalística  à  própria  essência  da
natureza da fixação dessa verba remuneratória.  
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Portanto,  uma  vez  verificado  o  devido  enquadramento  do
servidor  público  demandante  no  dispositivo  legal  contido  em  legislação
municipal que prevê a concessão de gratificação por risco de vida, há de se lhe
garantir os valores indevidamente não percebidos sob esse título, respeitados,
entretanto, o prazo prescricional quinquenal contado do ajuizamento da ação,
como bem consignado pelo Juízo a quo.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  conheço de  ofício  do  Reexame
Necessário e  da  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de  Campina
Grande, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,  de  forma  a  permanecer
incólume a sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, 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. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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