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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Necessária – n°. 0006146-66.2013.815.0371

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Promovente:  Stênio de Sá dos Anjos. – Adv.: Robevaldo Queiroga da
Silva (OAB/PB n. 7337).

Promovido:  Estado  da  Paraíba/PB,  representado  por  seu  Procurador-
Geral: Gilberto Carneiro da Gama.

Remetente: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa/PB.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO
DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
FARMACÊUTICO. TRABALHO  EM
HOSPITAL.  REGIME  DE  PLANTÃO.
COMPROVAÇÃO.  ADICIONAL  NOTURNO.
DIREITO À PERCEPÇÃO. PERCENTUAL DE
25% (VINTE E CINCO POR CENTO). ART.
77 DA LEI COMPLEMENTAR N°. 58/2003.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  ao

reexame necessário.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença
(fls.  97/99) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de
Sousa/PB que, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional Noturno
com Pedido de Tutela Antecipatória proposta por  Stênio de Sá dos



Processo n°. 0006146-66.2013.815.0371

Anjos contra o  Estado da Paraíba, julgou procedente o pedido inicial,
condenando  o  Estado  à  implantação  do  adicional  noturno  durante  o
período em que ocorrer a prestação de serviço no intervalo de 22 (vinte e
duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte, no montante
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da hora normal
de trabalho, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar n. 58/2003,
que  dispõe  sobre  o  Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis  do
Estado da Paraíba.

Não houve interposição de recurso voluntário conforme
a certidão de fl. 101.

Subiram  os  autos  a  esta  instância  para  reexame
necessário.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer (fls. 107/108) opinando pelo prosseguimento do recurso,
deixando de se manifestar quanto ao mérito da causa por ausência de
interesse público.

É o relatório.

 V O T O

A Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, possui o
seguinte enunciado: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Sendo assim, conheço, de
ofício, da Remessa Necessária.

O cerne da questão consiste na sentença do magistrado
singular que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do
autor à implantação do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da hora normal de trabalho, durante o período
em que ocorrer a prestação de serviço no intervalo de 22 (vinte e duas)
horas de um dia às 05 (cinco) horas do dia seguinte, nos termos do art.
7° da Lei Complementar 58/2003.

Depreende-se  dos  autos  que  o  promovente  é
Farmacêutico, integrante do quadro efetivo de servidores do Estado da
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Paraíba-PB,  desde 27 de novembro de 2008 (fls.  14),  com lotação na
Secretaria  de  Estado  da  Saúde  e  exercendo  suas  funções  no  Hospital
Regional de Sousa/PB.

Nesta  senda,  o  pagamento  do  adicional  noturno  se
mostra  devido  haja  vista  o  que  restou  demonstrado,  através  do
documento de fls. 15, vez que o requerente trabalha no Hospital Regional
de Sousa em regime de plantão de 24 (vinte e quatro)  horas,  o qual
engloba também o horário das 22 (vinte e duas) horas de um dia até as
05 (cinco) horas do dia seguinte.

Nesse sentido, a Constituição Federal em seu artigo 7º,
inciso IX, assegura o direito à percepção do adicional de trabalho noturno
superior ao trabalho diurno:

IX – remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno;

Em obediência ao preceito constitucional, o artigo 77 da
LC  58/2003  disciplina  que  o  adicional  noturno  compreenderá  um
acréscimo remuneratório de 25% (vinte e cinco por cento):

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 cinqüenta e dois minutos e
trinta segundos. 

Logo,  percebe-se  que é  devido  o  acréscimo de  25%
(vinte e cinco por cento) sobre 7 (sete) horas de cada plantão de 24 (vinte
e quatro) horas realizado pelo promovente, por tratar-se de remuneração
irrenunciável.

Vejamos o entendimento desta Egrégia Corte sobre o
tema:

APELAÇÃO.  SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
VIGILANTE.  ATIVIDADE  DE  RISCO.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
NOMENCLATURA  INADEQUADA.  PLEITO
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REFERENTE À ATIVIDADE NOTURNA. DIREITO
ASSEGURADO  À  LUZ  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, § 3Q,
DA CARTA MAGNA. REFORMA DA DECISÃO A
QUO. PROVIMENTO DO RECURSO. - A posição
consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido  de  se  conferir  ao  pedido  uma  exegese
sistêmica, ou seja, em consonância com o integral
conteúdo da exordial,  de modo a se conceder à
parte  o  foi  efetivamente  pretendido,  sem,  com
isso,  ser  gerada decisão  extra  ou  ultra  petita. -
Revela-se  desnecessária  a  regulamentação do
adicional  noturno,  por  tratar-se  de  direito
assegurado  constitucionalmente  também  aos
servidores  públicos,  art.  39,  §  39,  da
Constituição  Federal,  não  dependendo,
portanto, de regulamentação de lei local para a
fruição deste benefício. - Esta Corte de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido de que,
embora  o  adicional  noturno  seja  verba
trabalhista, é aplicável aos servidores públicos
ocupantes  de  cargos  públicos,  conforme
determinado  pelo  art.  39,  §  3Q,  da  Carta  da

República. TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01820100017179001  -  Órgão  (4ª  CÂMARA
CÍVEL) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO
DA NÓBREGA COUTINHO - j. em 04/03/2013.

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO a  Remessa
Necessária, a fim de manter incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora
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Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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