
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0000235-70.2014.815.0781
Origem : Comarca de Barra de Santa Rosa 
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Paulo Martins Correia 
Advogados : Alysson Wagner Corrêa Nunes - OAB/PB nº 17.113 - e outro 
Apelado : Município de Barra de Santa Rosa
Advogados : Lucélia Dias Medeiros de Azevedo - OAB/PB nº 11.845 - e outro

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  MOTORISTA.  HORAS
EXTRAS.  ADICIONAL  NOTURNO.
IMPROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
IRRESIGNAÇÃO.  VERBAS  JÁ  PAGAS.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE
DE  VERIFICAÇÃO  DE  DESACERTO  NOS
VALORES. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO
ART.  373,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO.

- Comprovada a  prestação de serviços  em período
compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do
seguinte, é devido o adicional noturno, bem como os
seus  reflexos  quanto  às  verbas  de  natureza
remuneratória.
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-  Para  que  se  comprove  que  os  serviços
extraordinários  não  foram  pagos  adequadamente,
necessária  se  faz  a  demonstração,  através  de
documentos ou mesmo do requerimento de perícia
pelo promovente. 

- Não se desincumbindo a parte autora de seu ônus,
nos termos do art. 373, I, do Código Processual Civil,
segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito”, é de se
manter improcedência dos pedidos.

- Recurso ao qual se nega provimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso apelatório.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 119/122, interposta por
Paulo Martins Correia, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Comarca de
Barra de Santa Rosa, fls. 114/115, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em
face  do  Município  de  Santa  Rosa,  julgou improcedente  o  pedido,  nos  seguintes
termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO,  extinguindo o feito
com julgamento do mérito,  nos termos do art.  487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nas suas razões, o recorrente, após fazer um breve
resumo  da  lide,  sustenta  que,  na  qualidade  de  motorista  municipal,  lhe  fora
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atribuída uma escala de trabalho de 24X48 horas de trabalho, o que correspondia  a
dois plantões semanais em média, dando um total de 48 (quarenta e oito) horas
semanais e, ultrapassando, assim, as 30 (trinta) horas que a lei prevê. Pede a reforma
da  decisão  a  quo,  de  forma  que  sejam  deferidos  os  pleitos  iniciais  de  adicional
noturno e serviço extraordinário.

Sem contrarrazões, fl. 125/V.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  fls.
131/134.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Do  cotejo  da  exordial,  extrai-se  que  o  autor  foi
nomeado, por meio de concurso público promovido pelo Estado da Paraíba, para o
cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Barra de Santa
Rosa, através da Portaria nº 197/02.

Verbera, o autor/apelante, que, desde a sua admissão,
sempre cumpriu a sua jornada de trabalho em regime de plantão de 24 (vinte e
quatro)  horas  X  48  (quarenta  e  oito)  horas.  Diz,  para  tanto,  que embora  a  carga
horária semanal do ocupante do cargo de provimento efetivo seja de 30 (trinta) horas,
realizava 02 (dois)  plantões por semana, não recebendo hora extra nem adicional
noturno. 

Decidindo  a  querela,  a  Magistrada  a  quo  julgou
improcedente o pedido inaugural, dando origem a presente irresignação.

O cerne da questão posta a desate cinge-se em saber
se  o  demandante/apelante,  motorista,  possui  direito  à  percepção  do  adicional
noturno e às horas extras.
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Como  cediço,  o  adicional  noturno  é  devido  aos
servidores que prestam serviço no horário compreendido entre 22 horas de um dia e
às 5 horas do dia seguinte. 

Referido adicional  compõe o rol  de direitos sociais
previstos no art. 7º, IX e 39, §3º, ambos da Constituição Federal, cuja transcrição não
se dispensa:

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; 

E,

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios  instituirão,  no  âmbito  de  sua
competência,  regime  jurídico  único  e  planos  de
carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
(…)
§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo
público  o disposto  no art.  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.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 58/2003
-  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  da  Paraíba,  também  prevê  o  adicional,
remunerando  àqueles  que  o  exercerem no  percentual  de  25%  (vinte  e  cinco  por
cento), a saber:
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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. 
Parágrafo  único  -  Em  se  tratando  de  serviço
extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo
incidirá  sobre o valor  da hora normal de trabalho,
conforme previsto no art. 75.

Essa Corte de Justiça, já se pronunciou no sentido de
ser devido o adicional noturno quando restar comprovado o labor após 22 horas: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
SERVIDORAS PÚBLICAS DO ESTADO. AUXILIAR
DE  ENFERMAGEM.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  FIXAÇÃO  EM  PERCENTUAL.
LEI  ESTADUAL Nº  7.376/2003  QUE  DETERMINA
VALOR  FIXO.  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.
ADICIONAL  NOTURNO.  COMPROVAÇÃO  DO
LABOR APÓS  AS  22H.  PERCENTUAL PREVISTO
NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003.
JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA
APLICÁVEIS  À  FAZENDA  PÚBLICA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Processo
nº  00001045620128150461,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator:  Des.  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO, j. em 27/01/2015).

Inclusive,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou no sentido de ser devido o adicional mesmo em regime de plantão:
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ADMINISTRATIVO.  DELEGADO.  POLICIAL
CIVIL.  DF.  ADICIONAL NOTURNO.  REGIME DE
PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. É devido o adicional noturno ao
servidor  que  trabalha  no  regime  de  plantão.
Precedente.  2.  Agravo  regimental  não  provido.
(AgRg no REsp 1310929/DF, ReI. Ministro MAURO.
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  16/05/2013,  DJe  22/05/2013)  RECURSO
ESPECIAL.  CONSTITUCIONAL  E
ADM1NISTRATIVO.  AGENTES  DA  POLÍCIA
FEDERAL.  REGIME  DE  PLANTÃO  (24H  DE
TRABALHO  POR  48H  DE  DESCANSO).
ADICIONAL NOTURNO.  ART.  7°,  IX,  DA CF/88.
ART.  75  DA  LEI  8.112/90.  CABIMENTO.
PRECEDENTES  DO  TST.  SÚMULA 213/STF.  1.  O
servidor público federal,  mesmo aquele que labora
em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno
quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do
dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8. JJ 2/90,
que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o
adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao
regime de revezamento" (Súmula 213/STF).
3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior
do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional
noturno é perfeitamente compatível com o regime de
plantões.  4.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp
1292335/RO,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/04/2013,  DJe
15/04/2013).

Nessa  ordem  de  ideias,  restando comprovado  nos
autos que o exercício das 24 horas laboradas pelo demandante/apelante compreende
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o horário das  22:00 h e 05:00 h do dia seguinte,  é  certo que faz jus  ao adicional
noturno. 

A  particularidade  do  caso,  contudo,  é  que  os
documentos já dão conta do pagamento do  adicional noturno, fls. 17/22. Nada há
assim, que modificar a sentença neste aspecto.

Com  relação  às  horas  extras,  em  que  pese  as
testemunhas apresentadas darem conta que as receberam por determinado período,
é certo que os serviços extraordinários também eram reconhecidos e explicitados nos
contracheques. Por outro lado, para que se comprovasse que tais serviços não foram
pagos adequadamente, necessário seria que a parte autora demonstrasse, através de
documentos ou mesmo do requerimento de perícia. 

Nesse  aspecto,  como bem pontuou a  magistrada  a
quo, “o autor, em nenhum momento, postulou a realização de perícia para averiguar
se  o  pagamento  das  horas  extras  estava  de  acordo  com  o  número  efetivamente
realizado, limitando-se a postular a prova testemunhal e com o intuito de demonstrar
o trabalho extraordinário”, fl. 114. 

Assim,  considerando  que  a  parte  autora  não  se
desincumbiu de seu ônus,  nos termos do art.  373,  I,  do Código Processual  Civil,
segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito”, entendo por manter a sentença também no tocante à improcedência do
pedido de horas extras.

Diante  das  considerações  acima  explanadas,  vê-se
que a decisão recorrida não merece reforma.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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