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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ADICIONAL  NOTURNO.  SERVIDORA  PÚBLICA
ESTADUAL.  ENFERMEIRA.  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. PROVIMENTO DO
APELO.

- 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER O APELO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.163. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra Sentença prolatada pelo Juiz

de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de

Cobrança, julgou improcedente a pretensão da Promovente, uma vez que não

colacionou provas suficientes à demonstração de suas atividades noturnas.
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A  Promovente,  em  suas  razões  de  fls.  123/145,  aduz  que

trabalha no período noturno, todavia o Estado da Paraíba não implantou em

seu contracheque o devido adicional no percentual de 25% (vinte e cinco por

cento) e os reflexos nas demais verbas salariais.

Contrarrazões às fls. 147/150.

A Procuradoria Geral de Justiça não  exarou  manifestação

sobre o mérito, por ausência de interesse público (fls. 157/159).

É o relatório. 

VOTO

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a  questão  trazida  no

recurso  apelatório  pelo  promovente  refere-se  ao  descontentamento  com  a

sentença  primeva  que  julgou  improcedente  o  pedido  de  adicional  noturno,

afirmando que a Autora não comprovou o labor noturno.

Contudo,  depreende-se  dos  autos  que  a  promovente  é

Enfermeira, integrante do quadro efetivo de servidores do Estado da Paraíba-

PB, desde 30 de junho de 2008 (fls. 16), com lotação na Secretaria de Estado

da Saúde e exercendo suas funções no Hospital Regional de Princesa Isabel-

PB.

Nesta  senda,  o  pagamento  do  adicional  noturno  se  mostra

devido  haja  vista  o  que  restou  demonstrado,  através  do  documento  de  fls.

133/135, vez que o requerente trabalha no Hospital Regional de Princesa Isabel

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

Por tais razões,  PROVEJO O APELO, condenando o Estado

da Paraíba a implantar o Adicional Noturno de 25% (vinte e cinco por cento)

sobre o vencimento da Autora, conforme o disposto no art. 77 da LC 58/2003,

bem como o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal. 

Inverto totalmente o ônus da sucumbência, e em razão do trabalho

adicional  realizado  pelo  Advogado  da  Promovida/Apelante,  fixo  os  honorários

advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º c/c o § 11, do CPC, em 15% sobre o valor da

condenação.

É o voto.

                        PRESIDIU  A  SESSÃO  O  EXCELENTÍSSIMO  
DESEMBARGADOR  LEANDRO  DOS  SANTOS.  PARTICIPARAM  DO
JULGAMENTO,  ALÉM  DO  RELATOR,  O  EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR  LEANDRO  DOS  SANTOS,  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.
Janete Maria Ismael Macedo, 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, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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