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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  TÉCNICO  DE
ENFERMAGEM.  PEDIDO  DE  ADICIONAL  POR
TEMPO  DE  SERVIÇO,  DE  INSALUBRIDADE  E
NOTURNO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  AO  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  E  NOTURNO.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O  princípio  da  legalidade  é  base  de  todos  os
demais princípios que instruem, limitam e vinculam
as  atividades  administrativas,  sendo  que  a
Administração só pode atuar conforme a lei. 

- “A gratificação por exercício de atividade insalubre
depende de previsão na Lei local”.

- É direito do trabalhador o recebimento do adicional
noturno,  quando  comprova  que  a  prestação  do
serviço ocorreu entre as 22 (vinte e duas) horas de
um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte. In casu, a
parte  Autora  não  demonstrou  que  trabalha  em
regime de plantão de 24h como alegado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER O RECURSO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 166.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação  Cível  interposta por  MARCELINO

RICARDO DE FREITAS contra a Sentença de fls. 119/124 proferida pelo Juízo

da  5ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Guarabira  que,  nos  autos  da Ação de

Cobrança em face do ESTADO DA PARAÍBA, julgou improcedentes os pedidos

formulados na inicial que objetivava o direito ao adicional por tempo de serviço,

na  modalidade  quinquenal;  ao  adicional  de  insalubridade  e  ao  adicional

noturno.

Em  suas  razões,  fls.126/132,  o  Apelante  sustenta  que  os

valores recebidos, a título de adicional de insalubridade, são inferiores a regra,

por  não  ter  norma  específica  que  regulamente  o  percentual  sobre  a

remuneração.  Quanto  ao  adicional  noturno,  afirma  que  os  técnicos  em

enfermagem trabalham em hospitais tem seu regime de plantão de 24 horas.

Ao final, requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões às fls. 134/148, pela manutenção do Decisum.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pelo

desprovimento do Recurso (fls. 156/161).

É o relatório. 

VOTO

A  irresignação  do  Autor  é  apenas  quanto  ao  Adicional  de

Insalubridade, para que seja acolhida a regra, e ao Adicional Noturno.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Promovente foi admitido no cargo de

Técnico  de  Enfermagem em 2008,  quando  aprovado  em concurso  público.

Afirma trabalhar em sistema de plantões de 24 horas ininterruptas e exposto a

agentes  nocivos  à  saúde,  fazendo  jus ao  recebimento  de  adicional  de

insalubridade e de adicional noturno. 
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A  Administração  Pública  está  adstrita  ao  princípio  da

legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual determina

a vinculação das atividades administrativas em conformidade com a lei.

“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...”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SERVIÇO  AUTÔNOMO  DE  SANEAMENTO  DE
PELOTAS.  ADICIONAL  POR  INSALUBRIDADE.
ALTERAÇÃO  DA  BASE  DE  CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.  LEI  MUNICIPAL.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE. 1.  O princípio da legalidade é base de
todos os demais princípios que instruem, limitam e
vinculam as atividades administrativas, sendo que a
Administração só pode atuar conforme a lei. 2.  Não
prospera  a  pretensão  de  que  a  base  de  cálculo  do
adicional  de  insalubridade  seja  do  salário  básico  do
servidor,  porque  ausente  previsão  legal,  não  sendo
possível  o  Poder  Judiciário  fixar  novo  parâmetro.
Manutenção  da  Sentença  de  improcedência.  APELO
DESPROVIDO.”  (Apelação  Cível  Nº  70030109615,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 01/07/2009).

O art. 7º, inciso XXIII, c/c art. 39, § 2º da Constituição Federal,

asseguravam  o  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  insalubres.

Ocorre  que,  a  EC  nº  19/98  excluiu  o  inciso  XXIII  do  art.  7º,  retirando  a

gratificação  de  insalubridade  do  rol  dos  direitos  constitucionalmente

assegurados, e relegou sua regulamentação à legislação infraconstitucional.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  O  Administrador
Público está vinculado ao princípio da legalidade, estando
adstrito à observância da lei, não podendo se afastar da
regra constitucional,  sob pena de praticar ato inválido e
expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o
caso.  A  gratificação  por  exercício  de  atividade
insalubre depende de previsão na Lei  local. Art.  37,
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“caput”,  da  CF.  Cargo  de  mecânico  contemplado  pelo
adicional de insalubridade em grau médio, nos termos da
Lei Municipal nº 1.002/90. NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70032758484,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/04/2010) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
AGRAVO  RETIDO.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
Não há cerceamento de defesa quando a prova dos fatos
que se busca demonstrar por meio de perícia técnica ou
através  de  oitiva  de  testemunhas,  está  suprida  pelos
demais  elementos  probatórios  existentes  nos  autos.  O
Administrador  Público  está  vinculado  ao  princípio  da
legalidade,  estando  adstrito  à  observância  da  lei,  não
podendo se afastar da regra constitucional, sob pena de
praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou
criminal, conforme o caso. A gratificação por exercício
de  atividade  insalubre  depende  de  previsão  na  Lei
local. Art. 37, “caput”, da CF. Cargo de Servente Escolar
contemplado  pelo  adicional  de  insalubridade  em  grau
médio,  nos  termos  das  Leis  nº  969/90  e  1.002/90.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO
APELO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70035881861,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 14/07/2010).

Deste  modo,  verifica-se  ser  necessária  a  previsão  de  lei

regulamentando a gratificação de insalubridade. 

No  presente  caso,  o  Promovente  recebe  esta  gratificação

baseada na Lei nº 7.376/2003 que estabelece o valor nominal de R$ 40,00

(quarenta reais), conforme observado nos contracheques juntados aos autos.

Sendo assim, não há que se falar em majoração do adicional

de  insalubridade  fazendo  referência  à  Legislação  Trabalhista,  quando  o

servidor  é  regido  pelo  Estatuto  dos  Servidores  do  Estado  da  Paraíba  e  já

recebe tal gratificação.

Quanto  ao  pleito  de  adicional  noturno,  a  Constituição  da

República,  em seu  artigo  7º,  inciso  IX,  estabeleceu  como  direito  social  do

cidadão  a  percepção  da  “remuneração  do  trabalho  noturno  superior  à  do

diurno”. 
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Tal direito, na forma do mencionado, artigo 7º, IX, inclusive, foi

estendido aos servidores públicos estatutários, por força do artigo 39, § 3º, da

Carta Constitucional, a saber: “Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo

público o disposto no artigo 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”. 

Registre-se, ainda, que a Constituição do Estado da Paraíba

transcreveu, em seu art. 33, inciso IV, a norma federal prevista no artigo 7º,

inciso  IX,  conferindo  aos  servidores  públicos  o  direito  ao  recebimento  de

adicional noturno, senão vejamos:

“Art. 33. São direitos dos servidores públicos: 
(...) 
IV  -  remuneração  do  trabalho  noturno  superior  à  do
diurno”.

Portanto,  sob  o  enfoque  constitucional,  resta  indiscutível  o

direito dos servidores públicos ao recebimento do adicional noturno. 

A Lei Complementar nº 58/2003 do Estado da Paraíba, por sua

vez, em seu art. 77, veio disciplinar tal vantagem, nos seguintes termos: 

“Art.  77.  O  serviço  noturno,  prestado  em  horário
compreendido entre as 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”.

Assim,  é  direito  do  trabalhador  o  recebimento  do  adicional

noturno, quando comprova que a prestação do serviço ocorreu entre as 22

(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte. 

No  caso,  a  parte  Autora  não  demonstrou  nos  autos  que

trabalha em regime de plantão de 24h como alegado. O documento de fl. 27,

declara apenas que o Apelante cumpre carga horária de 120 horas mensais.

Dessa forma, o adicional noturno não lhe é devido.
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Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a Sentença em todos os

seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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