
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº  0000596-48.2013.815.1161 — Comarca de  Santana  dos
Garrotes
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Município de Santana dos Garrotes
Advogado : Francisco de Assis Remigio II (OAB/PB 9.464)
Apelado : Marcos Moura de Macena
Advogado : José Bezerra Segundo (OAB/PB 11.868)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  COBRANÇA  — ADICIONAL
NOTURNO —  PREVISÃO  EM  LEI  MUNICIPAL  —
PAGAMENTO DEVIDO — DESPROVIMENTO.

— “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.  2.
Restando comprovado que o promovente desempenhava parte de seu
labor  em  horário  compreendido  entre  22  h  e  5  h,  faz  jus  ao
recebimento do adicional  noturno, bem como à percepção de horas
extraordinárias,  pois  se  trata  de  direitos  constitucionalmente
garantidos  nos  termos  descritos  na  Constituição  Federal,  e  o
Município  não  demonstrou  seu  pagamento.”   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00005322520138150551,  2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA  DESEMBARGADORA
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA ,
j. em 05-07-2016) 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Santana dos Garrotes contra a sentença de fls. 72/75, proferida nos autos da Ação de
Cobrança proposta por Marcos Moura de Macena, julgando parcialmente procedente
o  pedido,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  do  adicional  noturno,  na  forma
prevista  na  lei  municipal  27/2010,  de  forma  proporcional  ao  período  de  trabalho
extraordinário (das 22h às 22h30min), com juros e correção monetária.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  78/80)  assegura
inexistir provas de trabalho noturno, ademais, ausente previsão legal para o respectivo
pagamento. Por fim, destaca ser possível a aplicação da compensação de horários entre
jornadas.

1



Sem contrarrazões (fls. 82).

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  89/90,  apenas
indica o regular processamento do recurso, sem manifestação.

É o relatório. Decido.

O cerne da questão consiste em verificar se o apelado faz jus ao
adicional noturno, como fora fixado na sentença.

Sabe-se que 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 diapasão:

“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)

A lei Municipal 27/2010, em seu art. 65, prevê o pagamento de
adicional noturno:

art. 65 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22
(vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá
o  valor-hora  acrescido  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento),
compulsando-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  a  remuneração
prevista no art. 63.

O  documento  de  fls.  67,  emitido  pela  Secretaria  de
Administração e Infraestrutura do Município, atesta que o autor/apelado exerce a função
de motorista, seguindo uma carga horária das 12h30min às 17h30min e 18h30min às
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22h30min.

Sendo assim, como bem posto pelo magistrado a quo, devido o
pagamento do horário noturno das 22h às 22h30min, pois há previsão legal para tanto.

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.”  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 4
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.”

Nesse sentido:

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  ATO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
COBRANÇA.  ADICIONAL  NOTURNO  E  HORAS  EXTRAS.
PREVISÃO  LEGAL  DE  PAGAMENTO.  DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE  GARANTIDO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. ADICIONAL NOTURNO EM 25% E
HORAS  EXTRAS  EM  50%.  MANUTENÇÃO.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. 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.  2.  Restando  comprovado  que  o  promovente
desempenhava parte de seu labor em horário compreendido entre
22 h e 5 h, faz jus ao recebimento do adicional noturno, bem como
à percepção de  horas  extraordinárias,  pois  se  trata  de  direitos
constitucionalmente  garantidos  nos  termos  descritos  na
Constituição  Federal,  e  o  Município  não  demonstrou  seu
pagamento.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005322520138150551, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE
ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 05-07-2016) 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  MOTORISTA  DE  AMBULÂNCIA.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  PREVISTO  EM  LEI
MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO.  VINCULAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA
NESTE PONTO. JORNADA EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24H
POR  72H. ADICIONAL  NOTURNO  PREVISTO  EM  LEI
MUNICIPAL NO  PERCENTUAL DE  25%.  IMPLANTAÇÃO
DEVIDA. HORAS  EXTRAS  INDEVIDAS.  DESCANSO
PROLONGADO. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DA
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APELAÇÃO. - A Administração Pública está vinculada ao princípio
da  legalidade,  segundo  o  qual  o  gestor  só  pode  fazer  o  que  a  lei
autoriza.  -  Embora  previsto  em  lei  Municipal,  inexistindo
regulamentação acerca do adicional de insalubridade, não há como se
determinar  o  seu  pagamento,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da
legalidade.  -  Considerando  que  o  servidor  labora  em  regime  de
plantão, o qual engloba 24h (vinte e quatro horas), inexistem dúvidas
de  que  faz  jus  a  receber  o  adicional  noturno previsto  em lei.  -  O
servidor que trabalha em regime de plantão (24h de trabalho por 72h
de descanso) não faz jus ao adicional pelo serviço extraordinário, uma
vez que o excesso de jornada compensa-se pelo descanso prolongado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00020923420108150251,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 30-09-
2014) 

Pelo  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.

P. I.

João Pessoa, 27 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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