ATENÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS DA ATIVA
QUE TRABALHAM ENTRE AS 22:00 E AS 05:00
O QUE ESTÁ ACONTECENDO?
A Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas
Gerais fazem a previsão que os funcionário públicos estaduais têm
o direito de receber adicional noturno toda vez que trabalharem
entre 22:00 e 05:00. A Lei Estadual n. 10.745/1992 prevê que a
hora trabalhada no horário noturno deve ser paga com um acréscimo
de 20% da hora normal.
Infelizmente o Estado de Minas Gerais e suas Autarquias e
Fundações não pagam o ADICIONAL NOTURNO, obrigando o servidor
público estadual a ajuizar medidas judiciais para receber o
mencionado adicional.
QUEM TEM DIREITO?
Todos os funcionários públicos estaduais da ativa que trabalham
entre 22:00 e 05:00, ou que trabalharam neste horário nos últimos
cinco anos. Os únicos que não têm direito ao ADICIONAL NOTURNO
são os Policiais Militares e os Bombeiros.
Ainda que os servidores públicos trabalhem em regime
revezamento/plantão eles têm direito ao ADICIONAL NOTURNO.
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COMO DEVO PROCEDER PARA RECEBER O ADICIONAL NOTURNO?
O Estado de Minas Gerais não reconhece o direito dos funcionários
públicos de receber o ADICIONAL NOTURNO; assim o servidor é
obrigado a entrar com medida judicial contra o Estado, ou alguma
Autarquia ou Fundação Estadual, para receber o ADICIONAL NOTURNO
presente e as parcelas retroativas dos últimos cinco anos.
Os documentos necessários
simples, sendo:
1.
2.
3.

Cópia da
Cópia do
Qualquer
possível

para

o

ajuizamento

da

ação

são

muito

CI e CPF,
último contra-cheque,
comprovante que prove o trabalho entre 22:00 e 05:00 (Se
dos últimos 5 anos).

Nosso trabalho será remunerado somente ao final do
processo havendo o êxito da ação. NÃO PERCA O PRAZO!!!
Muito Obrigado pela confiança e fique com Deus. Qualquer dúvida favor
nos contatar para esclarecermos o que for necessário.
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