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SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DIREITO
RECONHECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
HORAS  EXTRAORDINÁRIAS.  INOCORRÊNCIA.
ESCALA  DE  REVEZAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
DESCUMPRIMENTO  DE  JORNADA  DE
TRABALHO. MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- A previsão legal do adicional de insalubridade no
inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, não
se estende aos servidores públicos estatutários, haja
vista  não  restar  compreendida  no  rol  dos  direitos
sociais previstos no art. 39, § 3º, do mesmo comando
normativo.

-  O  Município  de  Rio  Tinto,  como  ente  federado,
possui  liberdade  e  autonomia,  no  âmbito  de  sua
competência,  para  estabelecer  e  regulamentar
direitos  a  seus  servidores  municipais,  diante  do
princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta
Magna,  razão  pela  qual  estando  ausente  norma
regulamentadora  municipal  acerca  de adicional  de
insalubridade, incabível sua percepção pelo servidor
estatutário,  em face da obediência  ao  princípio  da
legalidade.

-  Comprovada a  prestação de serviços  em período
compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do
seguinte,  no  mês  de  outubro  de  2012,  é  devido  o
adicional noturno no referido período.

-  A escala de revezamento de 12 horas trabalhadas
por 36 horas de descanso, não dá direito à percepção
de horas extras,  haja  vista  não restar  demonstrado
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nos  autos  violação  à  carga  horária  da  servidora
pública.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a remessa oficial.

Raimunda  Pereira  da  Silva  Bernardo ajuizou  a
presente  Ação  de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face do  Município de  Rio
Tinto, sob a alegação de ser Auxiliar de Enfermagem, laborando no horário noturno
e  em  condições  insalubres,  sem,  contudo,  perceber  os benefícios referentes aos
adicionais de insalubridade e noturno, bem como as horas extraordinárias excedentes
às horas noturnas.

Às fls.  28/31,  o Juiz a  quo julgou  parcialmente
procedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Posto  isso,  com  fundamento  no  art.  269,  I,  parte
inicial,  do  CPC,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE o  pedido  inicial,  condenando  o
promovido MUNICÍPIO DE RIO TINTO a pagar a
autora  o  adicional  noturno  de  25%  sobre  as  horas
efetivamente trabalhadas entre 22h de um dia e 5h do
dia  seguinte,  referente  apenas  ao  mês  de  OUT/12,
com repercussão no 13º salário e férias acrescidas do
terço constitucional, valores estes a serem apurados
em fase de liquidação. Condeno, ainda, a edilidade
reclamada a continuar promovendo o pagamento do
referido  adicional  enquanto  perdurar  a  jornada
noturna da reclamante.
Sobre  os  valores  acima  deverão  ser  aplicado  juros
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moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir
da  citação  e  correção  monetária  a  partir  do
inadimplemento de cada verba.

Houve a sua remessa oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista não se amoldar às hipóteses elencadas no art.  178,  do Novo Código de
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Do acervo probatório encartado aos autos, vislumbro
que o vínculo jurídico entre a servidora e a Administração é de natureza estatutária,
porquanto a autora está submetida a regime próprio do ente municipal, para o qual
labora,  e  a jurisprudência  pátria é uníssona ao afirmar que as normas,  de índole
celetista,  não  são  aplicáveis  aos  servidores  sob  a  égide  estatutária,  bem como as
regulamentações  editadas  por  outros  Entes  Federados,  não  podem  usurpar  a
competência do ente municipal.

Outrossim,  nada  obstante haja  previsão  legal  de
direito à percepção de adicional de insalubridade, na Constituição Federal, art. 7º,
XXIII, na legislação estadual e na Lei Orgânica do Município de Rio Tinto, art. 88, VI,
referidas  normas  são  de  eficácia  limitada,  razão  pela  qual  necessitam  de
regulamentação  específica,  estabelecendo  quais  são  as  atividades  insalubres  e  os
percentuais a serem fixados, a fim de garantir a eficácia plena da norma e obedecer
ao princípio da legalidade, para que o direito postulado possa ser percebido, pois o
Município  de  Rio  Tinto,  como  ente  federado,  possui  liberdade  e  autonomia,  no
âmbito  de  sua  competência,  para  estabelecer  e  regulamentar  direitos  a  seus
servidores municipais, diante do princípio federativo, insculpido no art. 18, da Carta
Magna.
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Cumpre,  ainda, mencionar que a previsão legal do
adicional de insalubridade no inciso XXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, mesmo
que não fosse norma de eficácia limitada, não se estenderia aos servidores públicos
estatutários, haja vista não restar compreendida no rol dos direitos sociais previstos
no art. 39, § 3º, do mesmo comando normativo.

Por  oportuno,  convém  ressaltar fragmento  de
decisão do Supremo Tribunal Federal tratando da temática abordada:

(…) Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem
decidiu  a  controvérsia  em  consonância  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  no  sentido  que  é
indispensável  a  regulamentação  da  percepção  do
adicional  de  insalubridade  por  parte  do  ente
federativo  competente,  a  fim  de  que  o  referido
direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  A  propósito,
confira-se  o  RE  169.173,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,
Primeira  Turma,  DJ  16.5.1997,  ementado  a  seguir:
“Servidor  público.  Adicional  de  remuneração  para
as  atividades  penosas,  insalubres  ou perigosas,  na
forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. -
O  artigo  39,  §  2º,  da  Constituição  Federal  apenas
estendeu aos servidores públicos civis da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns
dos direitos sociais por meio de remissão, para não
ser necessária a repetição de seus enunciados, mas
com  isso  não  quis  significar  que,  quando  algum
deles  dependesse  de  legislação  infraconstitucional
para  ter  eficácia,  essa  seria,  no  âmbito  federal,
estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por
força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais
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integrarão  necessariamente  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos civis da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  mas,  quando
dependem  de  lei  que  os  regulamente  para  dar
eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que
eles  decorrem,  essa  legislação  infraconstitucional
terá  de  ser,  conforme  o  âmbito  a  que  pertence  o
servidor público, da competência dos mencionados
entes públicos que constituem a federação. Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido”.  (ARE
723492/SE  –  SERGIPE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  Relator(a):
Min.  Gilmar  Mendes.  Julgamento:  21/02/2013)  -
grifei.

Igualmente,  esta Corte de Justiça se coaduna com o
entendimento, acima reportado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
GARI.  MUNICÍPIO  DE  MONTEIRO.
NECESSIDADE  DE  LEI  ESPECÍFICA,
INSTITUÍDA  PELO  ENTE  PÚBLICO  AO  QUAL
PERTENÇA  O SERVIDOR,  A  REGULAMENTAR
O  PAGAMENTO  DE  ADICIONAL  DE
INSALUBIRDADE.  INEXISTÊNCIA  DESSA
ESPÉCIE  DE  PREVISÃO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO
PLEITO. MATÉRIA SUMULADA NESTA CORTE.
REFORMA DO DECISUM.  DAR  PROVIMENTO
AO  RECURSO.  Nos  termos  da  Súmula  nº  42  do
TJPB,  “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.  ”
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restando incontroversa, no caso concreto, a ausência
de Lei local a garantir o pagamento de adicional de
insalubridade aos ocupantes do cargo de agente de
limpeza  (gari)  do  município/promovido,  deve  ser
reformada  a  sentença  de  procedência  do  referido
pleito, sendo inviável a aplicação analógica da norma
regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e
emprego, por não se tratar Lei editada pelo ente ao
qual pertence a servidora. Dar provimento ao apelo.
(TJPB;  APL  0001903-81.2013.815.0241;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 05/07/2016;
Pág. 9) 

Por  fim,  seguindo essa  mesma linha  de  raciocínio,
este Sodalício julgou  o  Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000622-
03.213.815.0000, publicado  em  05/05/2014,  no  Diário  da  Justiça,  que  restou  assim
consignado:

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.

Logo, diante do panorama narrado e em obediência
ao princípio da legalidade, não há como se conceder adicional de insalubridade a
servidor estatutário municipal,  estando ausente legislação específica do respectivo
ente  federativo,  ou  seja,  do  Município  de  Rio  Tinto,  regulamentando  a  matéria,
porquanto resta incabível,  no caso concreto, a aplicação analógica da Constituição
Federal e da Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por  outro  lado,  no  tocante  ao  adicional  noturno,
extrai-se do processo, que a demandante foi nomeada, por meio de concurso público
promovido pelo Município de rio Tinto, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, fl.
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10, desenvolvendo o seu mister no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, fl. 12.

Como  cediço,  o  adicional  noturno  é  devido  aos
servidores que prestam serviço no horário compreendido entre 22 horas de um dia e
às 05 horas do dia seguinte. 

Referido adicional  compõe o rol  de direitos sociais
previstos no art. 7º, IX e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, cuja transcrição não
se dispensa:

Art.  7º  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos  e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(…)
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno; 

E,

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de
carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
(…)
§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo
público  o disposto  no art.  7º,  IV,  VII,  VIII,  IX, XII,
XIII,  XV,  XVI,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 58/2003
- Estatuto dos Servidores Públicos da Paraíba, de aplicação subsidiária aos servidores
públicos do Município de Rio Tinto, em razão do art. 340 da Lei Municipal nº 56/61,
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também prevê o adicional, remunerando àqueles que o exercerem no percentual de
25% (vinte e cinco por cento), a saber:

Art.  77  -  O  serviço  noturno,  prestado  em  horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um
dia e  5 (cinco) horas do dia seguinte,  terá  o valor-
hora  acrescido  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),
computando-se  cada  hora  como  cinquenta  e  dois
minutos e trinta segundos. 
Parágrafo  único  -  Em  se  tratando  de  serviço
extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo
incidirá  sobre o valor  da hora normal de trabalho,
conforme previsto no art. 75.

Inclusive,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou no sentido de ser devido o adicional mesmo em regime de plantão:

ADMINISTRATIVO.  DELEGADO.  POLICIAL
CIVIL.  DF.  ADICIONAL NOTURNO.  REGIME DE
PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. É devido o adicional noturno ao
servidor  que  trabalha  no  regime  de  plantão.
Precedente.  2.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg no REsp 1310929/DF, ReI. Ministro MAURO.
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  16/05/2013,  DJe  22/05/2013)  RECURSO
ESPECIAL.  CONSTITUCIONAL  E
ADM1NISTRATIVO.  AGENTES  DA  POLÍCIA
FEDERAL.  REGIME  DE  PLANTÃO  (24H  DE
TRABALHO  POR  48H  DE  DESCANSO).
ADICIONAL NOTURNO.  ART.  7°,  IX,  DA CF/88.
ART.  75  DA  LEI  8.112/90.  CABIMENTO.
PRECEDENTES  DO  TST.  SÚMULA 213/STF.  1.  O
servidor público federal,  mesmo aquele que labora

Remessa Oficial 0001307-47.2013.815.0581                                                                                                                                                                        9



em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno
quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do
dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8. JJ 2/90,
que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o
adicional noturno, ainda que sujeito O empregado ao
regime de revezamento" (Súmula 213/STF).
3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior
do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional
noturno é perfeitamente compatível com o regime de
plantões.  4.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp
1292335/RO,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/04/2013,  DJe
15/04/2013).

Nessa  ordem  de  ideias,  restando comprovado  nos
autos que o exercício das 24 horas laboradas pela demandante compreende o horário
das “22:00 h e 05:00 h do dia seguinte”, fl. 12, entendo devido, na hipótese vertente, o
adicional noturno e seus reflexos, no mês de outubro de 2012, conforme fora fixado
na sentença.

Ademais,  convém, de logo,  esclarecer  que,  como o
adicional  noturno  possui  caráter  transitório,  haja  vista  o  servidor  só  perceber  o
referido benefício quando estiver laborando efetivamente no horário noturno, não há
como ser implantada tal verba no contracheque da promovente.

Quanto ao pleito acerca de remuneração das horas
extras,  em  razão  da  demandante  afirmar  que  labora  em  regime  de  plantão  na
proporção de 12 horas por 36 horas de folga e que referida jornada não se encontra
disciplinada  pela  edilidade,  motivo  pelo  qual  faz  jus  às  horas  extraordinárias,
compreendidas das 19h às 7h, entendo que tal pretensão não merecer prosperar, isso
porque,  muito  embora  não  haja  disciplina  legislativa  municipal,  a  escala  de
revezamento de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, não dá direito ao
servidor público de perceber horas extras.
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De outra banda, do cotejo dos autos, denota-se que
não houve violação à carga horária de 40 horas semanais,  conforme o regime de
plantão  laborado  pela  promovente,  bem  como  não  há  provas  de  que  a  mesma
ultrapassou  a  jornada  de  12  horas  ininterruptas  de  trabalho  por  revezamento,
porquanto é indevida a remuneração por serviço extraordinário.

A propósito, colaciono o julgado a seguir:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
GUARDA  CIVIL.  FUNÇÃO  EXERCIDA  SOB  O
REGIME DE  PLANTÃO.  CARGA  HORÁRIA
COMPATÍVEL.  HORAS EXTRAS E  ADICIONAL
NOTURNO  INDEVIDOS.  INSALUBRIDADE  E
PERICULOSIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LEI
ESPECÍFICA (ART. 73 DA LC 58/03). DESPROVI-
MENTO.  Os agentes públicos sujeitos ao regime de
plantão,  a  exemplo  dos  guardas  municipais,  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.  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.  […].  (TJPB;  Rec.  0003024-
40.2011.815.0751;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 20/02/2014;
Pág. 14) 
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Diante  das  considerações  acima  explanadas,  vê-se
que a decisão submetida à remessa oficial não merece reforma, devendo ser mantida
em sua integralidade.

Ante  o  exposto, NEGO PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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