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- CRFB

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;

- CLT

Art. 73º. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho
noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua
remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.
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§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30
segundos.

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

§ 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos
diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste
artigo e seus parágrafos.

§ 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste
capítulo.
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- LC 150/15

Art. 14º. Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei, o trabalho
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.

§ 1º A hora de trabalho noturno terá duração de 52 (cinquenta e dois)
minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 2º A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no
mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna.
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- Lei 5.889/73

Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o
executado entre as vinte e uma horas de um dia e as cinco horas do dia
seguinte, na lavoura, e entre as vinte horas de um dia e as quatro horas do
dia seguinte, na atividade pecuária.

Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre a remuneração normal.

- Lei 8.906/94

Art.20. (...)
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§ 3º As horas trabalhadas no período das vinte horas de um dia até as
cinco horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do
adicional de vinte e cinco por cento.

- TST

SUM-60 ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E
PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO.

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do
empregado para todos os efeitos.

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta,
devido é também o adicional quanto às
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horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

SUM-112 TRABALHO NOTURNO. PETRÓLEO.

O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração,
perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto,
indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio
de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11.10.1972, não se lhe aplicando a
hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 2º, da
CLT.

SUM-140 VIGIA. É assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o
direito ao respectivo adicional.
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SUM-265 ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE
TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO. A transferência para o
período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

OJ-SDI1-97 HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE
CÁLCULO. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras
prestadas no período noturno.

OJ-SDI1-259 ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁCULO. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO. O adicional de periculosidade deve
compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário
o trabalhador permanece sob as condições de risco.
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OJ-SDI1-360 TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOIS
TURNOS. HORÁRIO DIURNO E NOTURNO. CARACTERIZAÇÃO. Faz jus à
jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que
exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em
dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário
diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à
saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de
forma ininterrupta.

OJ-SDI1-388 JORNADA 12X36. JORNADA MISTA QUE COMPREENDA A
TOTALIDADE DO PERÍODO NOTURNO.
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ADICIONAL NOTURNO. DEVIDO. O empregado submetido à jornada de 12
horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do
período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas
trabalhadas após as 5 horas da manhã.


