
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002264-78.2014.815.0301.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Pombal.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Albaniza Ribeiro da Silva e outros.
Advogado : Admilson Leite de Almeida Silva (OAB/PB nº 11.211). 
Apelado : Município de Pombal.
Advogados : Jordão de Sousa Martins (OAB/PB nº 16.367).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SER-
VIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA
ROSA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPRO-
VAÇÃO DE PARTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
EM SOBREJORNADA. FATO CONSTITUTIVO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE NÃO PROVA-
DO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVI-
MENTO DO RECURSO.

-  É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI,
assegura  a  todos  os  trabalhadores  urbanos  ou  rurais  a
percepção de acréscimo de remuneração pelo exercício de
suas  funções  em  sobrejornada,  inclusive  há  extensão
expressa desta garantia aos ocupantes de cargos públicos.

- Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Como o autor
não comprovou o exercício do labor além da sua jornada
em todo o período pleiteado,  há que se indeferido parte do
pedido de pagamento de horas extras.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA a
Segunda Câmara  Cível  do  Tribunal  de Justiça da Paraíba,  em sessão  ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Albaniza  Ribeiro  da
Silva e outros  contra sentença (fls. 515/521) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da
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Comarca de Pombal, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada em face
do Município de Barra de Santa Rosa.

Na peça de ingresso,  as promoventes afirmam que são servidoras
públicas  do  Município  de  Pombal,  ocupando  os  cargos  de  monitor  de  creche,
auxiliar de monitor de creche e auxiliar de serviços gerais. 

Aduziram que a)  os  monitores  e  auxiliares  de  creche  tinha,  uma
jornada de 10 (dez) horas diárias de trabalho, começando às 7h e saindo às 17h,
sem intervalo de almoço; b) que os auxiliares de serviços gerais iniciam trabalho às
06:30 horas e saindo às 16:30 horas; c) ressaltou que a situação para os monitores
de creche fora regularizada em abril de 2013, passando a ter descanso, no entanto,
os auxiliares de serviços gerais continuam laborando dez horas diárias sem que lhes
sejam pagar as horas extras devidas.

Por fim, requereu a procedência do pedido, a fim de que o município
promovido fosse condenado a pagar aos promoventes, retroativamente,  as horas
extras  laboradas,  bem  como  pelo  pagamento  reflexo  das  horas  extras  sobre  o
décimo terceiro salário e a regularização da jornada de trabalho dos auxiliares de
serviços gerais. 

Regularmente  citada,  a  parte promovida apresentou contestação e
documentos (fls. 152/158), alegando, em suma, que a situação dos monitores de
creche já havia sido devidamente regulamentada. Ressaltou que todos os servidores
que laboravam mais de 8 (oito) horas por dia recebiam o pagamento do adicional
de horas extras. Pugnou, pois, pela improcedência da demanda.

Intimada para se manifestar a respeito dos documentos juntados pelo
município, a parte autora apresentou o petitório às fls. 506.

Em seguida, as partes foram intimadas a respeito do interesse em
produzir novas provas, tendo o prazo escoado in albis (fls. 513).

Decidindo a querela, o juízo  a quo julgou a demanda parcialmente
procedente (fls. 515/521), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, na forma do art. 487, inc. I c/c art.
373, inc. I, ambos do Código de Processo Civil/2015 c/c
art.  72,  da  Lei  Municipal  n°  717/1991,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTES   os  pedidos
formulados  na  inicial,  para  condenar  o  promovido  a
pagar as horas extras devidas, na forma discriminada na
sentença,  para cada servidor,  bem como determinar ao
Município de Pombal que observe o que regulamenta o
art.  72  do  Estatuto  dos  Servidores,  em  relação  aos
promoventes  que  exercem  o  cargo  de  auxiliares  de
serviços gerais,  devendo limitar  a prestação do serviço
laboral  a  oito  horas  diárias,  ou  justificar  a
excepcionalidade,  na  forma legalmente  estabelecida  no
prazo de noventa dias.
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Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
no  valor  de  10%  sobre  o  valor  da  condenação,  que
deverão ser reciprocamente suportados na proporção de
70% ara o promovido e 30% para os promoventes, nos
termos do art. 85, §2° do CPC/2015”.

Embargos de declaração opostos pela parte autora (fls. 524/524v), os
quais foram rejeitados pelo juízo de base (fls. 529/529v).

Irresignada, a parte demandante interpôs Recurso de Apelação (fls.
532/543),  reivindicando  a  reforma  do  decisum. Asseverou,  em  resumo,  que  a
ausência  de  determinadas  folhas  de  pontos  nos  autos  é  de  responsabilidade  da
edilidade, uma vez que a tal parte compete controlar o registro de ponto dos seus
servidores. Assevera que “em vista da omissão do Município de Pombal em não
realizar o devido registro dos pontos das recorrentes, não tem como as mesmas
serem  penalizadas  por  tal  negligência,  tendo  tolhido  seus  direitos  por  tal
infortúnio”.

Assevera, ainda, que verificação das folhas de pontos já constantes
nos autos geram a presunção de que em todos os dias trabalhados a jornada das
recorrentes  era  de  10  (dez)  oras  ininterruptas.  Pugna,  pois,  pela  reforma  da
sentença, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 546/551). 

A Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de lavra da Dra.  Lúcia de
Fátima Maia de Farias (fls. 559/563), opinou pelo prosseguimento do feito sem
intervenção meritória.

 
É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo,
passando à análise de seus argumentos. 

Da narrativa dos fatos, verifica-se que as recorrentes  afirmam que
são servidoras públicas do Município de Pombal, ocupando os cargos de monitor
de creche, auxiliar de monitor de creche e auxiliar de serviços gerais. Destacam,
pois,  que  exerciam serviço  extraordinário,  sendo  devido o pagamento de  horas
extras.

Como se  pode verificar  da  sentença,  o  magistrado apenas  julgou
procedente o pagamento das horas extras que restaram devidamente comprovadas
através das folhas de ponto constantes nos autos. 

A controvérsia,  portanto,  a  ser  apreciada  pela  instância  revisora
consiste em saber se as autoras, servidoras públicas, tem direito à percepção do
pagamento das demais horas extras que alegam ter laborado. 
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Como é cediço,  que a Constituição Federal,  em seu art.  7º,  XVI,
assegura a todos os trabalhadores urbanos ou rurais a percepção de acréscimo de
remuneração pelo exercício de suas funções em sobrejornada, inclusive há extensão
expressa desta garantia aos ocupantes de cargos públicos, senão vejamos:

“Art.  39.  A União, os Estados,  o Distrito  Federal  e os
1Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal,  integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes. (…) § 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 mais, o trabalho realizado em sobrejornada deve ser remunerado
de forma que supere em pelo menos 50% (cinquenta por cento) a remuneração do
trabalho  normal,  o  que  resguarda  a  dignidade  do  trabalhador  através  de  uma
compensação pelo exercício de labor em condições desgastantes.

No  caso  em comento,  inobstante  haja  previsão  do  pagamento  do
adicional  pelos  serviços  extraordinários  exercidos  pelos  servidores  do  Ente
Municipal, as autoras não lograram êxito em comprovar o exercício do labor além
da sua jornada em todo o período requerido, não tendo, portanto, desincumbido do
seu ônus probatório de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I,
do CPC). 

Outrossim, ao revés do que alega a parte autora, as folhas de pontos
já constantes aos autos não geram a presunção de que as demandantes laboraram
além da jornada de trabalho em todo o período afirmado na exordial. Destarte, as
horas extras não se presumem, devendo restar devidamente comprovada nos autos. 

A respeito  do  tema,  vejamos  julgados  dos  tribunais  pátrios,  in
verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  HORAS  EXTRAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. FATO
CONSTITUTIVO.  DA PARTE AUTORA.  INTELIGÊNCIA DO ART.
373, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "É permitido
ao julgador, após a formação do seu convencimento, proceder com o
imediato julgamento do processo, sem que tal proceder implique em
cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  a  parte,  intimada  para
especificar  as  provas  que  pretendia  produzir,  mantém-se  silente,
situação em que se opera a preclusão de seu direito à produção de
prova.  -  Em  não  tendo  o  autor  acostado  documentos  hábeis  a
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comprovar  os  fatos  constitutivos  do  direito  alegado,  ônus  que  lhe
cabia, nos termos do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil,
forçoso  reconhecer  a  propriedade  da  sentença  hostilizada,  a  qual
julgou  improcedentes  as  pretensões  declinadas  na  inicial,
desprovendo-se  o  recurso  interposto.  (Relator:  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Data  do  Julgamento:  25/04/2017)" .  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014855120178150000, 1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 05-12-2017). (grifo nosso).

Pois bem. 

Na hipótese em apreço, vislumbro que restou comprovado o labor
extraordinário das autoras nos seguintes períodos:

1. Albaniza Ribeiro da Silva – Auxiliar de Serviços Gerais

Junho/2010 (34 horas) – Fls. 257
Setembro/2011 (22 horas) – Fls. 250
Março/2013 (40 horas) – Fls. 224

2. Cleonice Rita da Silva – Auxiliar de Serviços Gerais

Junho/2010 (34 horas) – Fls. 309
Fevereiro/2011 (16 horas) – Fls. 295
Setembro/2011 (30 horas) – Fls. 301
Outubro/2011 (34 horas) – Fls. 303
Novembro/2011 (38 horas) – Fls. 304
Março/2013 (36 horas) – Fls. 276

3. Jucicleide de Almeida Sá – Monitora de Creche

Maio/2010 (42 horas) – Fls. 353
Junho/2010 (34 horas) – Fls. 254
Fevereiro/2011 (16 horas) – Fls. 340
Março/2011 (40 horas) – Fls. 341
Abril/2011 (40 horas) – Fls. 342
Maio/2011 (44 horas) – Fls. 343
Julho/2011 (28horas) – Fls. 345
Setembro/2011 (34 horas) – Fls. 347
Outubro/2011 (38 horas) – Fls. 348
Novembro/2011 (40 horas) – Fls. 349

4. Maria Alzeni Leite – Auxiliar de Serviços Gerais
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Não houve comprovação de horas extras laboradas,  uma vez
que  os  registros  de  pontos  juntados  aos  autos  estavam  sem
assinatura (fls. 371/383).

5. Maria de Fátima da Silva Alves –  Auxiliar de Serviços Gerais

Fevereiro/2014 (40 horas) – Fls. 396
Julho/2014 (14horas) – Fls. 400
Agosto/2014 (22 horas) – Fls. 402

6. Maria Lúcia Formiga Assis –  Monitora de Creche 

Março/2013 (34 horas) – Fls. 408
Abril/2013 (24 horas) – Fls. 409
Novembro/2013 (40 horas) – Fls. 416

7. Maria Lúcia de Sousa Leite Monteiro –  Monitora de Creche 

Maio/2010 (02 horas) – Fls. 465
Fevereiro/2011 (16 horas) – Fls. 452
Março/2011 (38 horas) – Fls. 453
Abril/2011 (38 horas) – Fls. 454
Maio/2011 (42 horas) – Fls. 455
Setembro/2011 (38 horas) – Fls. 459
Outubro/2011 (32 horas) – Fls. 460
Novembro/2011 (40 horas) – Fls. 461
Março/2013 (38 horas) – Fls. 430
Abril/2013 (44 horas) – Fls. 431
Julho/2013 (06 horas) – Fls. 434
Agosto/2013 (44 horas) – Fls. 435
Setembro/2013  (42 horas) – Fls. 436
Outubro/2013  (38 horas) – Fls. 437
Novembro/2013 (40 horas) – Fls. 438
Dezembro/2013 (10 horas) – Fls. 439
Fevereiro/2014 (06 horas) – Fls. 419
Março/2014 (02 horas) – Fls. 420
Abril/2014 (06 horas) – Fls. 421

8. Vanda Lúcia Leite Santos –  Auxiliar de Serviços Gerais

Não houve comprovação de horas extras laboradas,  uma vez
que os registros de pontos não continham o horário de início e
fim da jornada (fls. 480/502).

Pela argumentação acima alinhavada, entendo que o magistrado de
primeiro grau analisou o pedido autoral com percuciência, não merecendo reforma
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a  sentença  que  reconheceu  o  direito  a  percepção  apenas  das  horas  extras
devidamente comprovadas nos autos, nos mesmos termos acima expostos. 

Por tudo o que foi exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se íntegros os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

 Participaram do julgamento, o Exmo.  Des. Luís Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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