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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000500-87.2005.815.0781 — Comarca de Barra de Santa Rosa
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides
Apelante : Maria de Lourdes Silva Souza
Advogado : Fernando Fagner de Sousa Santos (OAB/PB nº 16.490)
Apelado : Município de Barra de Santa Rosa
Advogado : Alysson Wagner Corrêa Nunes (OAB/PB nº 17.113)

ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  HORAS  EXTRAS.  SERVIDOR
PÚBLICO.  GARI. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  CONSTITUTIVA  DO  DIREITO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

— O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incumbe ao autor o ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

— Inexistindo nos autos prova apta a comprovar o serviço extraordinário alegado na inicial,
ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC/15), não há motivos para reforma da sentença.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Maria de Lourdes Silva Souza
contra a sentença de fls. 200/202, proferida pelo juiz da Comarca de Barra de Santa Rosa, nos autos
da  Ação  de  Cobrança  movida  contra  o  Município  de  Barra  de  Santa  Rosa,  que  julgou
improcedente o pedido, não restando demonstradas as alegações da parte autora, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Em suas razões recursais (fls. 209/214), a apelante requer o conhecimento e
provimento do recurso, no sentido que seja determinado o retorno dos autos, com finalidade de
realização de perícia judicial, para constar o grau de insalubridade que faz jus a apelante e ainda a
produção de provas testemunhais em relação ao pedido de horas extras.

Contrarrazões à fl. 220.



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
228/2231). 

É o relatório. 

VOTO.

A autora/apelante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Gari,
afirmou que exerce atividades caracterizadas como insalubres, dessa forma requereu a implantação
do adicional de insalubridade, bem como o pagamento de horas extras no período de 02/01/2005 a
31/07/2005.

Pois bem. Convém destacar que a presente demanda se limita ao pedido de
horas extras, tendo em vista a extinção parcial do processo por inépcia (decisão de fls. 163/168), no
tocante  ao  pedido  do  adicional  de  insalubridade.  A referida  decisão  foi  objeto  de  recurso  de
apelação, não tendo o recurso sido conhecido, em razão de ser inadequado à espécie.

O magistrado  a quo,  a  seu turno, julgou  improcedente o  pedido inicial
tendo em vista a ausência de norma regulamentadora.  De fato, há de ser mantida a sentença, pois
seria necessária a prova de que a apelante faz jus as horas extras.

Como visto, a autora pugna pela reforma da sentença no que concerne às
horas extras, com requerimento de prova testemunhal a demonstrar o labor extraordinário.

Inicialmente vale ressaltar que a Carta Magna, 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. Adiante, a Carta Política, em seu art. 39, estende expressamente
esta garantia aos ocupantes de cargo público. 

A referida vantagem, portanto, decorre diretamente do texto constitucional,
que é claro ao assegurar que 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 preceito constitucional acima ressaltado visa resguardar a dignidade do
trabalhador através de uma compensação por um trabalho exercido em condições desgastantes. 

No caso em comento, contudo, não há como albergar a pretensão manejada
pela autora, eis que, conforme entendeu o magistrado de primeiro grau, resta patente a ausência de
prova que seria necessária à procedência do presente pedido.

Em relação ao pedido de prova testemunhais,  entendo que tal  pleito não
merece  conhecimento,  eis  que  referido  tema já  se  encontra  precluso,  estando indubitavelmente
vedado analisá-lo no presente recurso,  pois foi designada audiência de instrução (fls. 185), não
sendo possível sua realização,  tendo em vista a  ausência da parte  autora/promovente e de suas
testemunhas (fls. 191). 

Como se sabe, “denomina-se prova a todo elemento que contribui para a
formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato”



Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que
incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Entende-se por fato constitutivo aquele que origina a relação jurídica posta
em juízo “res in iudicium deducta”. Já o fato extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O
exemplo mais tradicional fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo
refere-se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo, assim, o condão de
impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato modificativo é aquele capaz de alterar a
relação jurídica, como por exemplo, o pagamento parcial. 

As regras sobre o ônus probatório só importarão no julgamento do mérito da
demanda, quando se constatar a inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa forma, caso não reste provado nos autos os fatos constitutivos,  os
pedidos do autor fatalmente serão julgados improcedentes. Contudo, provados estes, caberá ao réu
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim não
fazendo, serem os pedidos contidos na inicial, julgados procedentes.

In  casu  subjecto”,  em  face  das  divergências  nas  alegações  das  partes,
necessária era a comprovação efetiva pela autora de que realizou o serviço extraordinário. 

Vejamos recente Jurisprudência deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  e  PROCESSUAL  CIVIL  -
Apelação cível  -  Ação ordinária de cobrança -  Improcedência -  Servidor
público  municipal  -  Gari  -  Regime  jurídico  estatutário  -  Adicional  de
insalubridade - Direitos Sociais - Art. 7º c/c o art. 39, § 3º, CF/88 - Ausência
de critério ou regra para pagamento do dito adicional na CF/88 - Lei local
regulamentadora - Necessidade - Princípio da legalidade - Art. 37, "caput",
CF/88 - Existência - Não comprovação - Adicional indevido - Horas extras
- Ausência de comprovação de realização de serviço extraordinário -
Ônus do autor (art. 373, I, CPC/15) - Verba indevida - Manutenção da
sentença - Desprovimento. - "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." (art. 39,
§3º, CF/88). - Não havendo previsão expressa na Carta Magna quanto ao
direito dos servidores públicos civis perceberem adicional de insalubridade,
essa possibilidade encontra óbice no princípio da legalidade administrativa,
que  está  previsto  no  "caput"  do  art.  37  da  CF/88,  segundo  o  qual,  ao
contrário do particular que pode realizar tudo aquilo que não é proibido pelo
ordenamento jurídico, deve o administrador cumprir e realizar tudo aquilo
que  a  lei  determina  que  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011434020178150000,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 14-11-2017) (grifo nosso)



Ocorre que, joeirando os autos, verifica-se que a autora não fez prova dos
fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/15). Não há nenhuma prova nos autos apta a
comprovar o labor extraordinário alegado na inicial. 

Considerando o teor do art. 85, § 11º, do CPC/15, é possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, uma vez que, julgado o recurso, incumbe à instância “ad
quem” majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional
realizado no segundo grau, examinando-se, ainda, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido
para o seu serviço, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.

Por  quanto,  entendo  por  bem  majorar  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, fica
desde já suspensa tal exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15, por ser beneficiário da
justiça gratuita.

Feitas estas considerações, não cabe determinar o retorno dos autos ao juízo
de primeiro grau.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides)  (Relator),  o  Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  Convocado  para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes)  e  o  Exmo.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque)

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
   Juiz Convocado
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Apelação Cível nº nº 0000500-87.2005.815.0781 — Comarca de Barra de Santa Rosa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Maria de Lourdes Silva Souza
contra a sentença de fls. 200/202, proferida pelo juiz da Comarca de Barra de Santa Rosa, nos autos
da  Ação  de  Cobrança  movida  contra  o  Município  de  Barra  de  Santa  Rosa,  que  julgou
improcedente o pedido,  não restando demonstradas as alegações  da parte  autora,  extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Em suas razões recursais (fls. 209/214), a apelante requer o conhecimento e
provimento do recurso, no sentido que seja determinado o retorno dos autos, com finalidade de
realização de perícia judicial, para constar o grau de insalubridade que faz jus a apelante e ainda a
produção de provas testemunhais em relação ao pedido de horas extras..

Contrarrazões à fl. 220.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
228/2231). 

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado


