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EMENTA:  APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
SERVIDORES  PÚBLICOS  EFETIVOS  DO  MUNICÍPIO  DE JOÃO  PESSOA.
MÉDICOS.  EXERCÍCIO  DAS  FUNÇÕES  EM  REGIME  DE  PLANTÃO.
DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE A HORA TRABALHADA ENTRE
AS 22H DE UM DIA E AS 5H DO DIA SEGUINTE A TÍTULO ADICIONAL
NOTURNO.  ART.  40,  §  2º,  DA  LEI  COMPLEMENTAR  N.  51/2008.
INEXISTÊNCIA DO  DIREITO  AO  ADICIONAL NOTURNO  EM  PERÍODO
ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DESSA LEI. EFICÁCIA SUBJETIVA DA
DECISÃO RESTRITA AOS FILIADOS AO SINDICATO AUTOR À ÉPOCA DO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  PRECEDENTE  DO  STF  (REPERCUSSÃO
GERAL). REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os servidores públicos do Município de João Pessoa que ocupam cargos da área
de  saúde,  quando exercerem suas  funções  em regime  de  plantão,  têm direito  a
adicional noturno, na forma do art. 40, § 2º, da Lei Complementar n. 51/2008, no
percentual  de 25% sobre o valor  da hora trabalhada,  por aplicação do art.  188,
parágrafo único, da Lei Municipal n. 2.380/1979.

2.  A Lei  Municipal  n.  2.380/1979  não  contém  previsão  genérica  de  adicional
noturno, mas apenas de remuneração pela hora de trabalho do servidor que exceda à
sua jornada de trabalho normal e que, se ingressar em período noturno, deve ser
acrescida de 1/4 do seu valor, nos termos do seu art. 188, sendo descabido, portanto,
o pagamento de adicional noturno por serviço prestado em data anterior à entrada
em vigor da Lei Complementar Municipal n. 51/2008, ressalvada eventual hipótese
de incidência daquela primeira Lei.

3.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  n.
612.043,  com  repercussão  geral  reconhecida,  firmou  o  entendimento  de  que  a
eficácia  subjetiva  da  coisa  julgada  formada  a  partir  de  ação  coletiva,  de  rito
ordinário,  ajuizada  por  associação  civil  na  defesa  de  interesses  dos  associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que  o  sejam  em  momento  anterior  ou  até  a  data  da  propositura  da  demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n. 0003074-02.2011.815.2001, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança em que
figuram como Apelante o Sindicato dos Médicos da Paraíba – SIMED/PB e como
Apelado o Município de João Pessoa.



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 e dar-
lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido.

VOTO.

O  Sindicato dos Médicos da Paraíba – SIMED/PB interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
desta  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança  por  ele
ajuizada  em  face  do  Município  de  João  Pessoa,  f.  145/146-v,  que  julgou
improcedente o pedido de implantação, na remuneração dos médicos a ele filiados,
de adicional noturno e de pagamento dos valores retroativos daí decorrentes, ao
fundamento de que o Autor, ora Apelante, não se desvencilhou do ônus de provar a
jornada de trabalho e o horário de exercício de suas funções pelos referidos médicos
e de que esses profissionais, após os plantões, submetem-se a períodos de descanso,
devidamente  remunerados,  sendo  o  exercício  das  funções  em  horário  noturno
inerente  ao seu  labor,  condenando-o ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas Razões, f. 149/160, argumentou que é fato público e notório, e,
como tal, independente de prova, que as unidades de saúde do Município de João
Pessoa  funcionam ininterruptamente,  cabendo  ao  Município  a  prova  de  que  os
médicos não exercem suas funções no período noturno.

Sustentou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sumulada no
enunciado de n. 213, é no sentido de que é devido o adicional noturno ainda que o
servidor esteja sujeito a regime de revezamento e que, no caso dos médicos que
integram os quadros do Município de João Pessoa, o adicional noturno está previsto
nos art. 7º, IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, 9º, 10, 11 e 40, § 2º, da Lei
Complementar Municipal n.  51/2008, e 188 do  Estatuto do Servidor Público do
Município de João Pessoa, a Lei n. 2.380/1979.

Requereu, por essas razões, a reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado procedente.

Contrarrazoando, f. 205/208, o Município de João Pessoa alegou que cabia
ao Apelante a prova do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de acordo com seu
raciocínio,  que  os  médicos  a  ele  associados  laboram  em  período  noturno,  e
defendeu a inexistência do direito ao adicional noturno no caso, ao argumento de
que o regime de plantão é característico da atividade do médico e os contratados,
por essa razão, são pagos por valor certo, que engloba a integralidade do serviço,
requerendo, ao final, o desprovimento da Apelação.

No Despacho de f. 213/214, determinei a intimação do Apelante para que
se manifestasse sobre o registro dos seus atos constitutivos, enquanto entidade de
classe,  no  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  para  fins  de  aferição  de  sua
capacidade processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

O  Apelante,  tão  logo  intimado,  apresentou  prova  de  sua  regularidade
formal perante o Ministério do Trabalho e Emprego, f.  217/235-v,  e o Apelado,
também intimado para se manifestar sobre a questão, pugnou pelo reconhecimento



da incapacidade processual com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Desnecessária  a  intervenção do Ministério  Público no feito,  por  não se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 149, e o preparo foi recolhido, f. 162/163, pelo
que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Constituição da República, em seu art. 8º, I, dispõe ser livre a associação
profissional ou sindical, sendo vedada a exigência legal de autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, o que não significa
autorização para que o Poder Público interfira ou intervenha na organização sindical.

Interpretando esse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 695.5711, ratificou seu entendimento de que, para fins de proteção
ao princípio da unicidade sindical,  é imperativo o registro dos atos constitutivos da
entidade  de  classe  no  órgão  competente  e  de  que,  ante  a  ausência  de  legislação
infraconstitucional dispondo sobre a matéria, é do Ministério do Trabalho e Emprego a
competência para proceder ao mencionado registro, nos termos da Súmula n. 6772.

A Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 5.034 AgR/DF3, já havia adotado a

1 Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação.
Não ocorrência. Coisa julgada. Limites objetivos. Princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ofensa reflexa. Sindicato. Registro. Suspensão. Ministério do Trabalho e Emprego. Procedimento.
Matéria  de  índole  infraconstitucional.  Incidência  da  Súmula  nº  677/STF.  Precedentes.  1.  A
jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal,  no exame do AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte no
sentido  de  que  o  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal  exige  que  acórdãos  e  decisões  sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. A afronta aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da
coisa julgada ou da prestação jurisdicional,  quando depende,  para ser  reconhecida como tal,  da
análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição
Federal. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal exige o registro
sindical  no  órgão  competente  com  a  finalidade  de  proteger  o  princípio  da  unicidade  sindical.
Contudo,  a  forma  como  deve  ocorrer  o  registro  e  o  procedimento  necessário  a  sua  regular
constituição são questões sujeitas a regulação pela legislação infraconstitucional. 5. Inteligência da
Súmula nº 677/STF, a qual dispõe que até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério
do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da
unicidade.  6.  Agravo regimental  não  provido (STF,  ARE 695571 AgR,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,
Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 20/5/2016).

2 Súmula n. 677 do Supremo Tribunal Federal – Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao
Ministério do Trabalho proceder ao registro das  entidades sindicais e  zelar pela observância do
princípio da unicidade.

3 CONTROLE  NORMATIVO  ABSTRATO  –  AUTORA  QUE  SE  QUALIFICA  COMO
“ENTIDADE SINDICAL DE TERCEIRO GRAU” – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, QUANTO A
ELA, DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO SINDICAL EM ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE
– A QUESTÃO DO DUPLO REGISTRO: O REGISTRO CIVIL E O REGISTRO SINDICAL –
DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 159/413-414, v.g.)
– CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO
TRABALHO  E  EMPREGO:  COMPATIBILIDADE  DESSE  REGISTRO  ESTATAL  COM  O
POSTULADO  DA  LIBERDADE  SINDICAL  (SÚMULA  677/STF)  –  AUSÊNCIA  DO
NECESSÁRIO  REGISTRO  SINDICAL  COMO  FATOR  DE  DESCARACTERIZAÇÃO  DA



posição  de  que  não  viola  o  comando  normativo  do  texto  constitucional  a  dupla
exigência de registro dos atos constitutivos do sindicato, tanto no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, para fins da aquisição da personalidade meramente civil, quanto no
Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção da personalidade sindical.

A prova do registro dos atos constitutivos da entidade de classe no Ministério
do Trabalho e Emprego, portanto, é necessária à aferição de sua capacidade processual,
um dos  pressupostos de  desenvolvimento válido do processo,  razão  pela qual  deve
haver  nos autos  a respectiva  carta  sindical  ou documento  análogo que comprove a
regularidade com que o sindicato postula em juízo em nome dos sindicalizados, sob
pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

No caso, embora não houvesse, quando do ajuizamento da Ação, prova que
demonstrasse  que o Sindicato Apelante  estava,  à  época,  regularmente  registrado no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Ministério do Trabalho e Emprego, tão logo
intimado na forma do art. 10 do Código de Processo Civil4 para se manifestar sobre sua
capacidade processual, colacionou os documentos comprobatórios de sua regularidade
formal junto àquele órgão da Administração Pública Federal.

Não havendo vício que impeça a análise do pedido, passo ao mérito.

O  Sindicato  dos  Médicos  da  Paraíba,  Autor  desta  Ação,  pediu,
especificamente,  a  condenação  do  Município  de  João  Pessoa  ao  pagamento  de
adicional noturno, no montante de 25% sobre o valor da hora trabalhada entre as
22h de  um dia  e  as  5h  do  dia  seguinte,  aos  médicos  que  integram os  quadros
daquele Ente Federal no regime jurídico da Lei Municipal n. 2.380/1979, o Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de João Pessoa.

O pedido não engloba, portanto, os médicos contratados temporariamente
por excepcional interesse público, mas apenas aqueles que são servidores efetivos,
sujeitos a regime estatutário, e que, nessa qualidade, auferem vencimentos fixos,
além de eventuais auxílios, adicionais e gratificações, compondo a remuneração.

A  Lei  Municipal  n.  2.380/1979,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos
Funcionários Públicos do Município de João Pessoa, preceitua, em seus art. 179,
VI,  e  188,  caput e  parágrafo  único,  que  os  servidores  públicos  municipais  têm
direito  a  gratificação  pela  prestação  de  serviço  extraordinário,  considerando-se
como  tal  aquele  executado  fora  do  período  normal  ou  extraordinário  (sic)  de
trabalho a que estiver sujeito o servidor, devendo o valor da hora ser acrescido de
25% se o serviço extraordinário tiver início após as 22h.

Perceba-se que não se trata de previsão genérica de adicional noturno, mas
de remuneração pela hora que exceda à jornada de trabalho normal do servidor e
que,  se  ingressar  em período  noturno,  será  acrescida  de  1/4  do  seu  valor,  em

QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – AÇÃO DIRETA DE
QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO
NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (STF, ADI 5034 AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2014, DJe 3/9/2014).

4 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria
sobre a qual deva decidir de ofício.



conformidade com os art. 7º, IX, e 39, § 3º, da Constituição da República5, e 33, IX,
da  Constituição  Paraibana6,  que  conferem  ao  servidor  público  o  direito  a
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Coube à Lei Complementar Municipal n. 51, de 7 de abril de 2008, que
instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Saúde do
Município de João Pessoa, a regulamentação específica do adicional noturno para
os servidores municipais da área de saúde que atuam em regime de plantão.

Eis o disposto no art. 40, caput e § 2º, da Lei Complementar n. 51/2008:

Art. 40. Comprovada a necessidade e, mediante autorização prévia do Secretário(a)
Municipal de Saúde, poderá haver pagamento por plantão, obedecidos os limites a
seguir:

I – 06 (seis) plantões para os servidores em regime de 20 (vinte) horas semanais;

II – 10 (dez) plantões para os servidores em regime de 30 (trinta) horas semanais;

III  –  13  (treze)  plantões  para  os  servidores  em  regime  de  40  (quarenta)  horas
semanais.

§1º Omissis.

§2º Será garantido aos servidores que trabalham em horários noturnos, entre as
22:00 e 05:00 horas, o pagamento referente a título de adicional noturno.

§3º Omissis.

Os servidores públicos do Município de João Pessoa que ocupam cargos da
área de saúde, portanto, quando exercerem suas funções em regime de plantão, têm
direito  a adicional  noturno, na forma do art.  40,  §  2º,  da Lei  Complementar  n.
51/2008, no percentual de 25% sobre o valor da hora trabalhada, por aplicação do
art. 188, parágrafo único, da Lei Municipal n. 2.380/1979.

Tal direito, porém, considerando que as normas constitucionais referentes à
remuneração do trabalho noturno em montante superior à do diurno são de eficácia
limitada, surgiu tão somente com sua regulamentação, em favor dos servidores da
área de saúde do Município de João Pessoa, pela Lei Complementar Municipal n.
51/2008, sendo descabido o adicional em data anterior à entrada em vigor dessa Lei,
ressalvada eventual hipótese de incidência do art. 188 da Lei n. 2.380/1979.

Embora não tenha sido produzida prova de que cada um dos filiados do
Sindicato Apelante à época do ajuizamento da Ação exercia suas funções como
médicos em regime de plantão noturno, entre as 5h e as 22h, trata-se de questão de
fato que, por estar em julgamento uma ação coletiva, poderá ser apreciada na fase

5 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; …

Art. 39, § 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.

6 Art.  33. São direitos dos servidores:  […] IV – remuneração do trabalho noturno superior  à  do
diurno; … 



de liquidação do Acórdão, na execução individual manejada por cada um deles.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
612.043,  com  repercussão  geral  reconhecida,  firmou  o  entendimento  de  que  a
eficácia  subjetiva  da  coisa  julgada  formada  a  partir  de  ação  coletiva,  de  rito
ordinário,  ajuizada  por  associação  civil  na  defesa  de  interesses  dos  associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que  o  sejam  em  momento  anterior  ou  até  a  data  da  propositura  da  demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento7.

Assim sendo, a  eficácia subjetiva da coisa julgada desta Decisão estará
restrita aos filiados arrolados na Relação de Ativos constante às f. 43/44.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando
o Município de João Pessoa a remunerar, com um acréscimo de 25% sobre seu
valor,  a  hora  trabalhada  pelos  seus  servidores  públicos  efetivos  filiados  ao
Sindicato dos Médicos da Paraíba, listados às f. 43/44, entre as 22h de um dia e
as 5h do dia seguinte, quando em regime de plantão, a serem apuradas na fase
de  liquidação  do  Julgado,  e  a  pagar-lhes  as  diferenças  remuneratórias  daí
decorrentes pelas horas trabalhadas naquele horário desde a entrada em vigor
da  Lei  Complementar  n.  51/2008,  com  juros  de  mora  desde  a  citação,
observando-se os índices oficiais  de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta  de  poupança,  e  correção  monetária  pelo  IPCA-E,  desde  cada
vencimento,  condenando-o,  ainda,  ao pagamento de honorários  advocatícios
sucumbenciais,  em  percentual  a  ser  definido  quando  liquidado  o  Acórdão,
consoante o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil8.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

7 EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários  do  título  executivo,  no  caso  de  ação  proposta  por  associação,  são  aqueles  que,
residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial (STF, RE 612.043, Rel.
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/5/2017, Repercussão Geral, DJe 6/10/2017).

8 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. […] § 4º Em
qualquer das hipóteses do § 3º: […] II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; … 


