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O entendimento dominante na jurisprudência é no sentido de que deve ser utilizado o
divisor 200 para o cálculo do adicional noturno devido a servidores com jornada de
40h semanais.

No âmbito da AGE, foi editada, com arrimo nas conclusões esposadas no Parecer
AGE/CJ nº 15.489/2015, a Orientação PA nº 04/2017, que autoriza a não
interposição de recurso contra decisões que aplicam o entendimento referenciado.

Tal orientação não se estendeu à Administração, tendo sido editada com intuito de
conduzir a atuação contenciosa.

Assim sendo, os órgãos responsáveis pelo pagamento continuam a utilizar o divisor
240 para o cálculo da vantagem, situação que tem ensejado o ajuizamento de ações
cujo objeto é a discussão do divisor.

Apesar disso, considerando a estratégia processual adotada pela AGE, norteada
pelo ideário da desjudicialização, parece razoável que a Administração passe a
utilizar o divisor 200, evitando com isso o dispêndio de recursos públicos na
tramitação de ações em que a chance de êxito é remota.

Ressalva-se, contudo, que a modificação do entendimento administrativo acerca do
tema, caso implementada, somente terá efeitos para o futuro.

 

Referências normativas: Artigo 927 do CPC, artigos 24 e 30 Decreto-lei nº 4.657/1942 (com
a redação dada pela Lei Federal nº 13.655/2018), artigo 12 da Lei estadual nº 10.742/92 e Lei
estadual nº 23.172/2018.

 

RELATÓRIO
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1. Cuida-se de expediente oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio do qual encaminha à AGE consulta "(...) acerca do
divisor a ser utilizado no Sistema de Administração de Pessoal - SISAP - para
pagamento da parcela de Adicional Noturno concedido judicialmente, quando não há
especificação do órgão julgador, nos termos da consulta formulada no Memorando
SEPLAG/DNPP nº 192/2020 (18944082)."

2. O expediente foi instruído com o Memorando citado, proveniente da Diretoria Central de
Normatização do Pagamento de Pessoal, em que se relata que, no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o adicional noturno é
devido apenas aos integrantes das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, previstas
na Lei nº 15.462/2005, carreiras de Técnico Universitário da Saúde e Analista
Universitário da Saúde, de que trata a Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e ao
servidor contratado nos termos da lei da Lei nº 18.185, de 04 de junho de 2009, para o
desempenho de funções equivalentes às dos cargos pertencentes às carreiras
especificadas. Para esses casos, o adicional noturno foi regulamentado pelo Decreto nº
46.038/2012.

3. Para as demais carreiras, tal adicional não foi regulamentado. Diante disso e por força do
artigo 12 da Lei nº 10.745/92, a vantagem não é paga administrativamente, apesar de,
para determinadas carreiras, ser previsto o regime de trabalho em período noturno.

4. Em razão disso, inúmeras são as decisões judiciais que reconhecem a servidores de
carreiras específicas (notadamente servidores integrantes de carreiras da segurança
pública) o direito à percepção do adicional noturno. Contudo, essas decisões, em regra,
não especificam a forma de cálculo a ser adotada.

5. Sendo assim, o consulente esclarece que o SISAP – Sistema de Administração do
Estado:

calcula a remuneração do serviço noturno considerando o valor-hora normal
de trabalho acrescido de 20%, observando a seguinte fórmula: 40
(quarenta) horas de jornada de trabalho x 6 (seis) dias da semana = divisor
240, considerando o descanso semanal remunerado preferencialmente
aos domingos, conforme previsão legal do Estatuto do Servidor Mineiro -
 Lei n.º 869 de 5 de julho de 1952.
 

6. Apesar disso, informa que a unidade tem recebido reiteradas solicitações por parte da
Polícia Civil, no sentido de alterar o divisor 240, utilizado no SISAP, para o divisor 200,
ainda que a respectiva decisão judicial seja silente a respeito do assunto.

7. Cita que, no âmbito da AGE, foi elaborado o Parecer nº 15.489, de 2015, cuja conclusão
foi no sentido de que:

 

Diante do exposto, concluímos que a adoção do divisor 200, para jornada
de 40 horas semanais, é medida que se justifica, considerando o risco
inerente à defesa da tese contrária, já afastada por farta jurisprudência,
implicar condenação adicional do Estado no ônus da sucumbência.
Ressalva-se que, se existirem situações nas quais houve redução
normativa da jornada de trabalho, referindo-se o cálculo a período pretérito,
no qual a jornada semanal fixada e exigida do servidor de fato era superior
a 40 horas semanais, observado o limite constitucional (premissa não
considerada na consulta), haverá a possibilidade de defesa desta tese.
Entende-se prudente a discussão da matéria desde a fase de
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conhecimento, para fim de pedido sucessivo, na hipótese de haver
condenação. Fundamento para tanto está no art. 6º da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro — Lei no 4.657, de 1942, com alterações
posteriores, de acordo com o qual: "A Lei em vigor terá efeito imediato e
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada. " Por este prisma, o labor, mesmo que extraordinário, sob a
previsão de jornada superior à hoje vigente, legitimaria a consideração do
valor da hora trabalhada segundo o divisor que seria aplicável à época.
Sugere-se também que, em ações novas, se assim não vem ocorrendo,
que seja discutida a matéria (inclusive a tese da SCAT) desde a fase de
conhecimento, pois neste caso o risco da sucumbência estará diluído na
própria fase de conhecimento.
 

8. Nesses termos e para assegurar a legalidade dos procedimentos a serem observados no
cumprimento de decisões judiciais, formula os seguintes questionamentos:

 

1. O entendimento apresentado no Parecer AGE n.º 15.489/2015, poderá
ser estendido para as concessões judiciais de adicional noturno,
resultando, assim, na adoção do divisor para cálculo do benefício com
base na jornada de trabalho semanal a ser desempenhada pelo servidor?  
 
2. Em caso positivo, o Sistema de Administração de Pessoal - SISAP -
deverá ser compatibilizado, a partir da data de retorno à presente
consulta, para que a nova fórmula de cálculo para pagamento da parcela
seja aplicada a todos os servidores que obtiveram ganho judicial? 
 
3. Em caso negativo, qual procedimento deverá ser adotado para
a implementação do adicional noturno quando não houver manifestação do
Poder Judiciário quanto à forma de cálculo do benefício? Deve ser mantido
o divisor 240 para inclusão da parcela, independentemente da jornada de
trabalho semanal do servidor, haja vista a ausência de regulamentação
específica para pagamento do adicional?
 

9. Recebido o expediente na Assessoria Jurídica da SEPLAG, o mesmo foi encaminhado à
Consultoria Jurídica da AGE. Isso porque o assunto a ser examinado foi objeto de reunião
anteriormente realizada entre as unidades referenciadas, envolvendo, ainda, o Núcleo de
Uniformização de Teses e a Procuradoria Administrativa e de Pessoal, em decorrência de
outra consulta encaminhada à CJ (sobre o mesmo ponto), e também distribuída à
signatária da presente manifestação.

10.  É o breve relatório. Passo a opinar.

 

PARECER

 

11. Conforme demonstrado, a questão que se coloca diz respeito ao divisor a ser utilizado
pela Administração para o cálculo do adicional noturno devido a servidores,
especialmente da Polícia Civil, que tiveram reconhecido judicialmente o direito à
percepção de tal vantagem.
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12. De início, cabe pontuar que, no âmbito do Poder Executivo estadual, o entendimento que
vem sendo adotado é no sentido de que o pagamento do adicional noturno depende de
regulamentação específica para cada carreira, em atenção ao disposto no artigo 12 da
Lei estadual nº 10.742/92, do qual se colhe que:

 

Art. 12- O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22
(vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será
remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte
por cento), nos termos de regulamento.
 

13. Como informado, atualmente, tal regulamentação existe apenas em relação aos
servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde de que trata a Lei nº 15.462,
de 13 de janeiro de 2005, e das carreiras de Auxiliar Administrativo Universitário, Técnico
Universitário, Técnico Universitário da Saúde, Analista Universitário e Analista
Universitário da Saúde, de que trata a Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, em
exercício no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes e nas unidades a ele diretamente vinculadas, assim como para os servidores
contratados nos termos da Lei nº 18.185/2009, para o desempenho de funções
equivalentes às dos cargos pertencentes às carreiras especificadas. O ato normativo que
institui tal regramento é o Decreto nº 46.038/2012.

14. Diante desse cenário, considerando a negativa da Administração em realizar, de modo
espontâneo, o pagamento desse adicional a servidores de outras carreiras, inúmeras são
as ações ajuizadas com a finalidade de obter o reconhecimento do direito ao recebimento
da vantagem.

15. Consoante cediço, essas ações, em sua grande maioria, são propostas por servidores
integrantes das carreiras da Polícia Civil, mas também por agentes de segurança
penitenciário, agentes de segurança socioeducativos e até mesmo servidores da
Secretaria de Estado da Educação.

16. Desde que devidamente comprovado o labor noturno, o Estado tem sido reiteradamente
sucumbente em tais ações. Desse modo, é rotineiro, no âmbito da Administração, o
cumprimento de decisões judiciais que reconhecem o direito à percepção do adicional
noturno.

17. Apesar disso, o modo de cumprimento de tais decisões, no que toca à sistemática de
cálculo da vantagem, tem ensejado controvérsia.

18. Diante desse contexto, cabe fazer uma breve retrospectiva de como o assunto vem sendo
tratado pela AGE, na sua atuação contenciosa.

19. Vale mencionar, de início, que na fase de conhecimento do processo judicial a questão
atinente ao modo de cálculo do adicional noturno normalmente não é suscitada. Isso
porque o que se busca é tão somente ver reconhecido o direito ao recebimento da
parcela.

20. De outro lado, é na fase de cumprimento da sentença que a controvérsia se instaura, visto
que nessa oportunidade é que são apresentados, pelo servidor, os cálculos referentes aos
valores que entende lhe serem devidos.

21. A tese inicialmente defendida pelos Procuradores do Estado era no sentido de que
deveria ser utilizado o adicional 240 (jornada de 40h semanais x 6 dias da semana,
considerando o descanso semanal remunerado).

22. Contudo, diante do reiterado insucesso, em 2015, foi formalizada pelo Procurador-Chefe
da Procuradoria Administrativa/AGE consulta à CJ, solicitando orientações (e a
possibilidade de revisão da posição até então adotada) acerca do divisor a ser utilizado
para cálculo do adicional noturno dos servidores que cumprem jornada de trabalho de 40
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horas semanais.

23. Em resposta, foi elaborado o Parecer AGE/CJ nº 15.489, da lavra do Procurador do
Estado Dr. Alessandro Henrique Soares Castelo Branco, cuja conclusão foi no sentido de
que:

(...) a adoção do divisor 200, para a jornada de 40 horas semanais, é
medida que se justifica, considerando o risco inerente à defesa da tese
contrária, já afastada por farta jurisprudência, implicar condenação
adicional do Estado no ônus da sucumbência.

24. Com base no entendimento adotado na referida manifestação, foi aprovada, no âmbito da
Procuradoria Administrativa da AGE, pelo Exmo. Sr. Advogado-Geral Adjunto à época,
Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, a Orientação para o Contencioso PA nº 04/2017. O
objetivo da mesma, tal qual explicitado nos seus fundamentos, não é “firmar uma
interpretação/posicionamento vinculante para a Administração Pública estadual, mas
indicar uma orientação para a atuação contenciosa da AGE.”

25. A partir de então, restou dispensada a interposição de recursos contra decisões judiciais
que, em conformidade com o Parecer referenciado, aplicam, para o cálculo de vantagens
vinculadas ao valor da hora de trabalho, o divisor 200 para servidores com jornada
legalmente fixada em 40h semanais.

26. A referida Orientação passou a nortear a atuação contenciosa da AGE, contudo, não
ensejou a expedição de qualquer recomendação aos órgãos da Administração
responsáveis pelos procedimentos inerentes à geração da folha de pagamento.

27. Em razão disso, nos dias atuais, o servidor que ajuíza ação para o reconhecimento do
direito ao adicional noturno recebe os valores pretéritos calculados com base no divisor
200 (pagamento efetuado no cumprimento de sentença), mas a vantagem implementada
em folha a partir do trânsito em julgado da sentença – a ser recebida mensalmente - é
calculada com base no adicional 240. Isso porque, tal qual esclarecido na consulta, a
fórmula inserida no SISAP contempla esse parâmetro.

28. Como consequência, há notícia de que servidores que já tiveram reconhecido, por
sentença transitada em julgado, o direito ao recebimento do adicional noturno, passaram
a ajuizar ações cujo objetivo é justamente cobrar a diferença decorrente da utilização do
adicional 240, ao invés do divisor 200.

29. Diante dessa situação é que a autoridade consulente indaga sobre a possibilidade de
adotar, quando do cumprimento de decisões que determinam o pagamento do adicional
noturno, o entendimento consignado no Parecer AGE n.º 15.489/2015.

30. Conforme já mencionado, nos processos judiciais em que tal matéria é objeto de
discussão, os Procuradores do Estado têm autorização para não interpor recursos
quando, para servidores com carga horária de 40h semanais, é aplicado o divisor 200
para cálculo do adicional noturno.

31. Nesses termos, necessário ponderar sobre a conveniência de que a atuação
administrativa guarde compatibilidade com a estratégia processual que vem sendo
adotada pela AGE. Não parece razoável e nem mesmo coerente que o comportamento
administrativo enseje o ajuizamento de ações em que os Procuradores do Estado têm
autorização para não sustentar o ato, vez que contrário à jurisprudência dominante sobre o
assunto.

32. Partindo dessa perspectiva, inicialmente, indispensável notar que as decisões judiciais a
respeito do assunto continuam uníssonas no sentido apontado no Parecer AGE
n.º 15.489/2015. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL.    SERVIDOR    PÚBLICO.    ADICIONAL   
N O T U R N O .   SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO.  BASE   DE  
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CÁLCULO.  200 HORAS MENSAIS. 1.  A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço
extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200
(duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de
trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta)
horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 8.112/90. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (grifei - STJ - AgRg no AgRg no REsp
1531976 / SC – Relator Ministro Sérgio Kukina – Dje 23/08/2018)
 
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
E MB A RGOS . HORAS NOTURNAS. 40 HORAS DE LABOR
SEMANAIS. DIVISOR DE 200. PRECEDENTES DO STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. STF. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947.
IPCA-E. APLICABILIDADE.
- O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual
"o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200
(duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de
trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta)
horas semanais com o advento da Lei n. 8.112/90." - (AgRg no REsp nº
1.238.216, rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma. DJe 06/10/2011).
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE
870.947/RG, sem modulação de efeitos, e definiu que o IPCA-E é o índice
adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e
deve ser aplicado a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009.
(TJMG - Apelação Cível 3913327-70.2013.8.13.0024 - Des.(a) Alberto
Vilas Boas – Publicação 28/02/2020)
 
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
 ADICIONAL NOTURNO - REFLEXOS - BASE DE CÁLCULO - DÉBITO
DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - LEI N.
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. Tendo em
vista que a jornada de trabalho do servidor público que pertence à
carreira do pessoal da Polícia Civil é de 40 (quarenta) horas
semanais, deve ser adotado o "divisor 200" para apurar o valor da
hora de serviço prestado em período noturno. A Base de Cálculo
do adicional noturno é apurada mediante a inclusão do décimo terceiro
salário e do terço de férias, uma vez que tais verbas não são consideradas
acréscimos, pois incidem sobre toda a remuneração do servidor, conforme
decidido no título executivo judicial. Nas condenações impostas à Fazenda
Pública a correção monetária, a partir de 30.06.2009, incidirá o IPCA-E.
(TJMG - Apelação Cível 2509934-88.2014.8.13.0024 - Des.(a) Edilson
Olímpio Fernandes – Publicação 19/12/2019)
 
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE
EXECUÇÃO - ADICIONAL NOTURNO - CARGA HORÁRIA DE 40
HORAS SEMANAIS - FATOR DE DIVISÃO - 200 HORAS POR MÊS -
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de servidor com carga horária de 40 horas semanais,
deve-se adotar o divisor de 200 horas mensais para cálculo do
adicional noturno. 2. Sentença mantida. 3. Recurso não provido. (grifei -
TJMG - Apelação Cível0854552-45.2015.8.13.0024 – Rel. Des. Raimundo
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Messias Júnior – Publicação em 14/12/2018)
 
Apelação cível - Embargos à execução - Alegação de excesso - Adicional
noturno - Cálculo de horas - Divisor 200 - Precedentes do STJ -
Honorários advocatícios - Sucumbência recíproca - Distribuição
proporcional do ônus - Valor da verba honorária - Adequação - Recurso ao
qual se nega provimento.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando-
se de servidor público com jornada de quarenta horas semanais, o
pagamento do adicional noturno deve ter como divisor de horas o
fator de duzentas horas mensais. 
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus da
sucumbência serão proporcionalmente distribuídos.
3. Observada a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da verba
honorária, não há falar em redução do valor arbitrado. (grifei – TJMG -
Apelação Cível 0860252-02.2015.8.13.0024 – Rel. Des. Marcelo
Rodrigues – Publicação em 06/09/2018)
 
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ESTADO
DE MINAS GERAIS - JUROS DE MORA - LEI N. 11.960/09 - ÍNDICE DE
JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA - ADICIONAL NOTURNO -
JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS - SALÁRIO HORA -
FATOR DE DIVISÃO "200' - RECURSO PROVIDO EM PARTE
- Nos termos do mais recente entendimento adotado pelo Excelso Pretório,
a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da
Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E e o
cômputo dos juros da caderneta de poupança.
- O servidor público integrante da carreira dos policiais civis do
Estado de Minas Gerais, cuja jornada de trabalho semanal é de 40
horas, faz jus ao recebimento do adicional noturno a ser calculado
com base em divisor de 200 (duzentos) horas mensais.
- Recurso provido em parte. (grifei – TJMG - Apelação Cível 1892505-
60.2014.8.13.0024 – Rel. Des. Corrêa Junior – Publicação em 24/08/2018)
 
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ADICIONAL
NOTURNO - DIVISOR PARA CÁLCULO DA HORA TRABALHADA  -
CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. I - De acordo com a jurisprudência pacificada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "o adicional noturno deve
ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais,
tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores
públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais"
(AgRg no REsp n.º 1.238.216, rel. Min. Benedito Gonçalves). II - Em
conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal (RE n.º
870.947/SE), nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros
de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (redação dada pela Lei
n.º 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E. (grifei – TJMG -
Apelação Cível 2201383-95.2014.8.13.0024 – Rel. Des. Peixoto Henriques
–Publicação em 21/08/2018)

32. Como se percebe, pesquisa atualizada acerca do tema evidencia que as decisões
judiciais continuam no sentido de que deve ser utilizado o divisor 200 para o cálculo do
adicional noturno devido a servidores com jornada semanal de 40h semanais.
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33. Dito isso, não é demais lembrar que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu
sistemática de valorização dos precedentes judiciais, com a regulamentação de vários
mecanismos que trazem em seu bojo justamente a possibilidade de concretização do
ideário de uniformização da jurisprudência, manutenção de sua estabilidade, integridade
e coerência, garantindo-se, com isso, maior previsibilidade no resultado das demandas.

34. Não obstante, especificamente em relação à temática em exame, não foi localizada
qualquer decisão com eficácia vinculante, nos termos do artigo 927 do CPC, do qual se
colhe que:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.

35. Sendo assim, nem mesmo os juízes e os órgãos fracionários do TJMG devem
observância ao entendimento referenciado. Diante disso, não há que se cogitar a eficácia
vinculante, nesse caso, para a Administração.

36. Entretanto, há alguns aspectos relevantes, que devem ser ponderados.

37. Conforme noticiado no Parecer AGE n.º 15.489/2015, o STJ, em decisão proferida em
2011 (na qual é feita referência a decisões anteriores), já se posicionou pela
aplicabilidade do divisor 200, não tendo sido identificada decisão posterior em sentido
diverso.

38. Na mesma linha, a pesquisa no sítio eletrônico do TJMG demonstra que desde 2015 as
decisões sobre o tema são uniformes.

39. Tal contexto torna claro que, apesar de não ter sido suscitado incidente para
uniformização da jurisprudência, a questão em exame há muito tempo já não gera
controvérsia.

40. Ademais, tendo em vista que existe autorização para que os Procuradores do Estado não
recorram nos casos em que aplicado o divisor 200 (nas hipóteses especificadas), forçoso
reconhecer que a discussão sobre o tema estagnou. Desse modo e considerando que
não tem sido levado ao Judiciário qualquer argumento que motive a revisitação da tese
até então adotada, dificilmente haverá alteração do posicionamento.   

41. Paralelamente a isso, cabe ressaltar que a atuação da AGE vem se pautando pelo ideário
da desjudicialização, concretizado na Lei nº 23.172/2018, que enumera diversas
hipóteses em que se autoriza a não interposição de recursos, a não apresentação de
contestação, e, inclusive, o reconhecimento da procedência do pedido.

42. Dito isso, observa-se que a situação atual é a seguinte: o servidor ajuíza ação para
reconhecimento do direito à percepção do adicional noturno e, sendo
procedente, recebe os valores pretéritos, observada a prescrição, e a vantagem passa a
ser paga com habitualidade, como contraprestação pelo labor em período noturno. Os
valores retroativos serão pagos no cumprimento de sentença, em conformidade com os
cálculos apresentados pelo autor (e avaliados pelo setor de cálculos da AGE), não
havendo discussão em relação ao divisor. Já os valores a serem lançados em folha serão
obtidos mediante utilização da fórmula inserida no SISAP, que contempla o divisor 240.
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43. Nos casos em que determinada expressamente na sentença a utilização do divisor 200, a
questão assume contornos ainda mais delicados, visto que caso o pagamento seja feito a
menor, com base no divisor 240 – em razão da fórmula contida no SISAP -, resta
caracterizado o descumprimento de decisão judicial, podendo ensejar aplicação de multa
ao Estado.

44. Desse modo, quando a sentença transitada em julgado não determina expressamente a
utilização do divisor 200, o servidor, ao verificar quem vem recebendo o valor a menor,
ajuíza nova ação, visando obter o reconhecimento do direito de ter seu adicional noturno
calculado com base nesse parâmetro.

45. Conforme mencionado, tal questão já foi objeto de estudo no âmbito da AGE, tendo sido
constatado que a tese no sentido da aplicação do divisor 240 não encontra guarida no
Poder Judiciário.

46. Diante disso, quando inexistente outra questão relevante, há autorização expressa para
não interposição de recursos. Poderia se cogitar, no caso, inclusive, à vista das normas
contidas na Lei nº 23.172/2018[1], a não apresentação de contestação e reconhecimento
do pedido nas ações em que objeto se limite ao pedido de aplicação do divisor 200 para
servidores com jornada fixada em 40h semanais.

47. Nesses termos, parece razoável, de modo a compatibilizar a atuação administrativa com
a estratégia processual alinhada no âmbito da AGE, que a Administração modifique os
parâmetros contemplados no SISAP, viabilizando a utilização automática do divisor 200
para o cálculo do adicional noturno devido por força de sentença transitada em julgado.

48. Com isso, busca-se prevenir alegações de descumprimento (com a possibilidade de
aplicação de multa) e também o ajuizamento de novas ações para discussão da questão,
visto que, tal qual já afirmado, quando o pedido se limita à aplicação do divisor 200, a
procedência é certa. Desse modo, seria possível  economizar todos os custos inerentes
ao processo judicial, assim como atualização monetária.

49. Apesar disso, considerando que nem todos os servidores iriam a juízo pleitear a
modificação que se discute, há ponto relevante sobre o qual, por dever de ofício, é
necessário chamar atenção.

50. A alteração espontânea no entendimento atualmente adotado no âmbito do Poder
Executivo estadual traz consigo o risco de que os servidores que recebem o adicional
noturno por força de decisão judicial (atualmente calculado com base no divisor 240)
venham a pleitear em juízo as diferenças pretéritas.

51. Sendo assim, o impacto orçamentário da adequação deve ser objeto de análise pelas
autoridades competentes. Apesar disso, a adoção de tal medida faz com que o problema
deixe de existir para o futuro.

52. Esse alerta se faz indispensável porque a mudança de entendimento aqui tratada somente
teria efeitos para o futuro, consoante se depreende do disposto na Lei de Introdução às
Normas Brasileiras (Decreto-lei nº 4.657, de 1942, com a redação dada pela Lei Federal
nº 13.655), a saber:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
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53. Feitas todas essas considerações, passa-se à análise objetiva dos questionamentos
apresentados pela Administração:

 

1. O entendimento apresentado no Parecer AGE n.º 15.489/2015,
poderá ser estendido para as concessões judiciais de adicional
noturno, resultando, assim, na adoção do divisor para cálculo do
benefício com base na jornada de trabalho semanal a ser
desempenhada pelo servidor?
 

54. Como já dito, o Parecer referenciado foi elaborado com o intuito de nortear a atuação
contenciosa da AGE, não oferecendo orientação vinculante à Administração.

55. Apesar disso, o posicionamento nele contido e a atuação processual que a AGE passou a
adotar a partir de Orientação fundamentada na conclusão ali obtida, aliados ao fato de
que a jurisprudência permanece uníssona a respeito do tema, fornecem subsídios
consistentes para que a Administração possa modificar o entendimento adotado no ponto
em exame.

56. Contudo, como a questão, sob o aspecto específico da atuação administrativa, somente
está sendo discutida neste momento, as alterações porventura empreendidas pela
Administração terão por fundamento a presente manifestação.

 

2. Em caso positivo, o Sistema de Administração de Pessoal - SISAP
- deverá ser compatibilizado, a partir da data de retorno à presente
consulta, para que a nova fórmula de cálculo para pagamento da
parcela seja aplicada a todos os servidores que obtiveram
ganho judicial? 

 

57. Como se depreende da consulta, o cálculo do adicional noturno é feito de modo
automático, como resultado de parâmetros fixos previamente inseridos no SISAP.

58. Diante disso, ao que parece, a utilização do divisor 200 para o pagamento aqui tratado
depende de adequação no Sistema, o que deve ser providenciado pela área técnica
competente.

59.  No que tange ao momento em que tal alteração será feita, não é demais lembrar que a
modificação de entendimento sugerida somente terá efeitos para o futuro, não havendo
que se cogitar, administrativamente, a existência do direito ao pagamento de qualquer
diferença pretérita.

60. Desse modo, recomenda-se que o divisor 200 passe a ser aplicado a partir da publicação
do presente Parecer, devendo ser adotadas, do modo mais célere possível, as
adequações técnicas necessárias à implementação da medida.

 
3. Em caso negativo, qual procedimento deverá ser adotado para
a implementação do adicional noturno quando não houver
manifestação do Poder Judiciário quanto à forma de cálculo do
benefício? Deve ser mantido o divisor 240 para inclusão da
parcela, independentemente da jornada de trabalho semanal do
servidor, haja vista a ausência de regulamentação específica para
pagamento do adicional?
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61. Questionamento prejudicado.

 

62. Feitos todos esses apontamentos, necessário suscitar questão que também se sugere
seja avaliada pela Administração, apesar de não ter sido objeto da consulta.

63. Conforme já pontuado, o adicional noturno é regulamentado, através do Decreto nº
46.038/2012,  para servidores integrantes das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, e das carreiras de Auxiliar
Administrativo Universitário, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde,
Analista Universitário e Analista Universitário da Saúde, de que trata a Lei nº 15.463, de
13 de janeiro de 2005, em exercício no Hospital Universitário da Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes e nas unidades a ele diretamente vinculadas.

64. Contudo, apesar de a Administração proceder ao pagamento da vantagem de modo
espontâneo, há notícias de que o divisor adotado também tem sido objeto de
questionamento por parte dos servidores das carreiras referenciadas.

65. Assim é que, apesar de não ser necessário o ajuizamento de ação judicial para o
reconhecimento do direito ao recebimento da vantagem, tal providência tem sido adotada
para o pagamento de diferenças geradas em razão da aplicação do divisor em
desconformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

66. Diante disso e com o objetivo de dar solução definitiva à questão, sugere-se que a
Administração avalie a conveniência de estender a alteração aqui proposta também aos
casos em que o adicional noturno já esteja regulamentado, observadas, por óbvio as
especificidades inerentes à cada carreira, no que concerne à carga horária.

67.  Com isso, seria possível evitar o ajuizamento de ações cujo objeto seja apenas a
discussão em relação ao divisor aplicável.

68. Não é demais ressaltar, também nessa hipótese, como dito anteriormente, a
indispensabilidade da análise do impacto orçamentário da medida, notadamente em
virtude do risco de judicialização para recebimento de valores pretéritos.

69. Dito isso, opina-se, por fim, seja atribuído caráter vinculante ao presente parecer, nos
termos do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, oferecendo-se,
por meio deste, orientação e subsídios para adequação do comportamento
administrativo, no intuito de garantir a segurança jurídica, igualdade de tratamento,
economia e eficiência.

 

CONCLUSÃO

 

À vista de tudo o que foi exposto, opina-se, pela viabilidade da utilização, pela Administração,  a
partir da publicação do presente Parecer, do divisor 200 para o cálculo do adicional noturno
devido a servidores com jornada de 40h semanais.

 

Ressalva-se que a modificação do entendimento, nos termos sugeridos, terá efeitos apenas
para o futuro, não havendo que se cogitar, portanto, o pagamento de valores retroativos,
devendo ser providenciadas, do modo mais célere possível, as adequações técnicas
necessárias à implementação da medida.
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Apesar disso, ressalta-se que a decisão da autoridade competente deve ser precedida
de avaliação do impacto financeiro, notadamente ante o risco de ajuizamento de ações para
recebimento de valores pretéritos, decorrentes da aplicação do divisor 240.

 

Opina-se, por fim, seja atribuído caráter vinculante ao presente parecer, nos termos do artigo 30
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

 

À consideração superior.

 

Belo Horizonte, data supra.

 

DENISE SOARES BELEM

Procuradora do Estado

MASP 1.166.335-8 – OAB/MG 110.234

 

Aprovado
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
 

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado          

 

[1] Art. 1º – Fica a Advocacia-Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não contestar ou desistir
de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto, ainda
que parcialmente, desde que inexista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses:

(...)

VIII – quando, em promoção fundamentada, o Procurador do Estado não vislumbrar, no mérito, a
possibilidade de êxito da pretensão, em vista das circunstâncias de fato postas nos autos e da
jurisprudência dominante, a fim de afastar a sucumbência recursal.

(...)

§ 2º – Nas hipóteses de que trata este artigo, o Procurador do Estado que atuar no feito deverá,
expressamente, inclusive para fins do disposto no § 4º do art. 496 da Lei Federal nº 13.105, de
2015:

I– no prazo da contestação, reconhecer a procedência do pedido, inclusive em embargos à
execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação
em honorários, nos termos do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho
de 2002;

(...)

 

 
 

Parecer Jurídico 16.269 (21055879)         SEI 1500.01.0913301/2020-68 / pg. 12



 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Denise Soares Belem, Procurador(a), em
27/10/2020, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 27/10/2020, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 28/10/2020, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21055879 e o código CRC 9B8441C0.

Referência: Processo nº 1500.01.0913301/2020-68 SEI nº 21055879

Parecer Jurídico 16.269 (21055879)         SEI 1500.01.0913301/2020-68 / pg. 13

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Parecer Jurídico 16.269 (21055879)

