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CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  –
Ação ordinária de cobrança – Procedência
parcial – Servidor público estadual – Auditor
fiscal tributário – Regime jurídico estatutário
–  Férias   –  Terço  constitucional   –
Indenização de transporte –  Ausência de
prova  dos  pagamentos  –  Ônus  do
promovido – Art. 373, II, do CPC –  Verbas
asseguradas  –  Horas  extraordinárias  –
Indevidas  –  Art.  16  da  Lei  nº  8.427  –
Provimento parcial do recurso.

-– O Código de Processo Civil, em seu art.
373, estabelece que incube 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.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento  parcial  à  apelação  cível,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  112/120)
interposta  pelo  ESTADO  DA PARAÍBA,  objetivando  reformar  a  sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública da Capital
que, nos autos da ação de cobrança, sob o nº. 0002333-88.2013.815.2001,
ajuizada por RICARDO ALESSANDRO DANTAS.

O autor ingressou com ação de cobrança
aduzindo  que  exerceu  o  cargo  de  Auditor  Fiscal  Tributário  Estadual,  no
período de 10 de julho de 2008 a 04 de março de 2011, fora exonerado a
pedido. Pleiteou o pagamento referente às verbas rescisórias e o saldo de
salário dos meses de vigência de seu labor, férias e terço constitucional, horas
extraordinárias, indenização de transporte e ao último plantão pago.

Regularmente citado, o Estado da Paraíba
apresentou  contestação,  pugnando  pela  improcedência  dos  pedidos  (fls.
73/87).

Prolatada a sentença (fls. 107/110), a juíza
de base julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial,
para “condenar o promovido ao pagamento do correspondente ao período de
férias não gozadas, acrescido de do terço constitucional, do período entre 10
de julho de 2009 a 09 de julho de 2010, bem como, o de 10 de julho de 2010
a 04 de março de 2011; ao pagamento de horas extraordinárias, sob forma de
pecúnia com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor
da  hora  normal,  nos  termos  dos  arts.  75  e  76  da  Lei  complementar  nº
58/2003.  Condenou,  ainda,  ao  pagamento  da  indenização  ao  transporte
referente  ao  mês  de  julho  de  2008,  conforme  preconiza  o  art.19  da  Lei
Estadual nº 8.559/2008 e o § 2º da citada lei.

A condenação  fica  acrescida  de  juros  de
mora  e  correção  monetária,  a  ser  atualizados  pelo  IPCA,  a  partir  do
ajuizamento da ação, e juros aplicados à caderneta de poupança. Condenou,
ainda,  a  promovida  em verbas  honorárias  que  arbitrou  em 5% (cinco  por
cento), sobre o montante apurado, considerando o parágrafo único do art. 86,
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do CPC e também considerando a sucumbência recíproca.  Sem custas, por
ser sucumbente ente público.

Nas  razões  recursais  (fls.112/120),  o
Estado argumenta que não há no que se falar em débito decorrente das horas
extras,  pois  não  foi  comprovado  pelo  apelado.  Afirma  da  inexistência  de
indenização de transporte. Ao final, requer a reforma da sentença, com o fim
de indeferir os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões às fls. 122/131.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 136/137).

É o relatório.

V O T O 

Forçoso  assinalar  que  o  caso  posto  em
desate é de fácil deslinde e não comporta maiores divagações.

O ponto  crucial  da  presente  lide  consiste
em  saber  se  o  promovente  teria  direito  ao  pagamento  de  horas
extraordinárias, sob forma de pecúnia com o acréscimo de 50% (cinquenta
por cento) em relação ao valor da hora normal e ainda, ao pagamento da
indenização ao transporte referente ao mês de julho de 2008.

Inicialmente,  constitui  direito  de  todo
servidor público receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício
do cargo para o qual  foi  nomeado.  Atrasando,  suspendendo ou retendo o
pagamento  de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderáveis,  comete  o  Estado,
inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,  impondo-se  julgar  procedente  o
pedido de cobrança.

Demais  disso,  incumbia  ao  Estado  fazer
prova dos pagamentos pleiteados na presente demanda, considerando que
ao autor somente é exigida a comprovação do fato constitutivo de seu direito
(art.  373,  I,  do  CPC),  o  que  foi  feito  mediante  a  certeza  dos  trabalhos
prestados. 

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ÔNUS
DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  0
ADIMPLEMENTO  DOS  TÍTULOS  PLEITEADOS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  DESCUMPRIMENTO  DO
ART.  333,  II,  DO  CPC.  TERÇO  CONSTITUCIONAL,
CUJO  PAGAMENTO  DEVE  SER  REALIZADO
INDEPENDENTE  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DECAIU
DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA
VERBA  HONORÁRIA  MANTIDA.  RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  QUE  SE  IMPÕE.  1.  Em  ação  de
cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento
das  verbas  salariais.  Não  havendo essa  comprovação,
impõe-se a condenação do ente público, como na espécie
TJPB,  Apelação  Cível  n°  035.2011.000.337-9/001,  de
minha  relatoria,  1a  Câmara  Cível,  DJPB  18/12/12.  A
comprovação  da  condição  de  funcionário  é  suficiente
para a cobrança de verbas salariais retidas e não pagas,
cabendo ao empregador o ônus de provar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que afaste o
direito  do  empregado  ao  recebimento  das  parcelas
pleiteadas  TJPB,  Decisão  Monocrática  na  Apelação
Cível  n°.  021.2010.000.053-4/001,  Relator  Des.  José
Ricardo  Porto,  DJPB  05/10/2012.  É  obrigação  do
Município  comprovar  que  todas  as  remunerações
foram pagas aos seus servidores, na forma consagrada
pela lei, ou que não houve a prestação do serviço, por
dispor  a  Administração  de  plenas  condições  para  tal
fim,  sendo  natural  a  inversão  do  ônus  probatório  .
TJPB,  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  n°
02120090015500001,  Relator  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  3a  Câmara  Cível,  j.  em
12/07/2012. 
(...)1” (grifei)

Mais:

“APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
PRETENSÃO  AO  PERCEBIMENTO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA.  INOCORRENCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.
131,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. EMPENHO.
INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À
EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DA LEI
PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO  DA

1TJPB - Acórdão do processo nº 02120090015948001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator  DESª
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 20/02/2013
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DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Em
determinadas situações, não se caracteriza a ocorrência
do  cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  o
magistrado  julgar  a  lide  de  imediato  por  já  possuir
elementos  suficientes  para  o  seu  convencimento,  haja
vista  ser  ele  o  destinatário  do  acervo  probatório.  -  É
obrigação  do  Município  comprovar  que  todas  as
remunerações  foram  pagas  aos  seus  servidores,  na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço,  por  dispor  a  Administração  de
plenas condições para tal fim, sendo natural a inversão
do  ônus  probatório.2”  (grifei)

Ainda:

“COBRANÇA. Servidor público. Retenção injustificada
de  remuneração.  Procedência  da  demanda.  Apelação
Cível.  Preliminar  de  prescrição  qüinqüenal.
Acolhimento. Fragilidade de provas. Provimento Parcial.
“Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a
Fazenda  Publica  figure  como  devedora,  quando  não
tiver  sido  negado  o  próprio  direito  Reclamado,  a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior a propositura da ação” (SÚMULA
85, STJ).  Constitui ônus do réu provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  artigo  333,
inciso II, do Código de Processo Civil.3” (grifei)

Sem destoar:

“APELAÇÃO  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  —
REMUNERAÇÃO ATRASADA — CONDENAÇÃO EM 1º
GRAU  —  IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  —
PRELIMINAR  –  NULIDADE  DA  SENTENÇA  –
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  –  NÃO
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 330 DO CPC
–  MERA  ALEGAÇÃO  –  CONDIÇÃO  DE
FUNCIONÁRIO  DEMONSTRADA  –  PROVA  DO
PAGAMENTO  OU  DO  NÃO  EXERCÍCIO  DA
ATIVIDADE  NO  PERÍODO  –  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO
AUTOR  –  ÔNUS  DO  RÉU  –  PAGAMENTO  DO
SALÁRIO DEVIDO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA –  DESPROVIMENTO.  — Sendo a
matéria  em  debate  unicamente  de  direito,  e  não  se
fazendo  mister  a  dilação  probatória,  permitido  é  o
julgamento definitivo do mérito, antecipadamente. — A

2TJPB -  Acórdão  do processo  nº  09820110015991001 -  Órgão  (4ª  CÂMARA CÍVEL) -  Relator  DR.
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA - j. em 15/01/2013
3 TJPB –  4ª  Câmara,  AP  nº.  038.2005.000070-2/001,  Rel.  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro,  j.
21/02/2006.
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condenação ao pagamento de remuneração retida, com
correção monetária e juros de mora, é medida que se
impõe  quando  o  autor  demonstra  sua  condição  de
funcionário  municipal  e  o  réu,  por  sua  vez,  não
comprova o pagamento da remuneração devida ou, ao
menos,  o  não  exercício  da  atividade  no  período,
porquanto  era  seu  o  ônus  de  provar  os  fatos  que
modificassem ou extinguissem o direito do promovente
de receber verbas pretéritas não pagas.4” (grifei)

Portanto, como visto, o ônus processual de
provar o adimplemento das verbas em discussão competia ao apelante, visto
ser fato extintivo do direito pleiteado.

O processualista  NELSON NERY JÚNIOR
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em
sua defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, diante do ônus da prova
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. Veja-se:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar em
juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não
decorrem as consequências que pretende.”5

Em relação ao pagamento de indenização
ao transporte referente ao mês de Julho de 2008, é devida ao servidor que
exerce a função em regime de plantão nos postos fiscais, em execução de
serviços externos. 

Verifica-se nos autos que o apelante não se
desincumbiu do seu ônus. É que as fichas financeiras juntadas aos autos,
haja vista que desacompanhadas de outros documentos que confirmem as
informações  nelas  consignadas,  não  são  capazes  de  comprovar  que  o
apelado  não  exerceu  atividades  externas,  porquanto  representa  mero
lançamento  unilateral  de  informações  nos  assentamentos  funcionais  do
servidor e a comprovação de não pagamento. 

Pois  bem,  a  indenização  de  transporte,
encontra-se  disciplinada  na  Lei  nº  8.559/08,  que,  no  seu  art.  19,  assim
preconiza:

Art. 19. A Indenização de Transporte, prevista no art. 48,

4 TJPB – 3ª Câmara, AP nº. 042.2005.000686-7/001, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. 02/03/2006.
5 Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
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111, da Lei Complementar no 58, de 30 de dezembro de
2003, é devida aos integrantes do Grupo Ocupacional de
Servidores  Fiscais  Tributários  -  SFT,  exclusivamente,
para  indenização  das  despesas  de  transportes  pela
execução de serviços externos, por força das atribuições
próprias do cargo. 
(...)
§ 2° Receberão o valor citado no parágrafo anterior os
servidores integrantes do Grupo SFT designados para a
1  a  Gerência  Regional  ou  para  suas  Coletorias,
Recebedoria,  Centro  de  Operação,  Agências,  Postos
Fiscais, Postos de Serviços e etn atividade relacionadas
à gestão da dívida ativa junto à Procuradoria Geral do
Estado. (grifei)

Portanto, como visto, o ônus processual de
provar o adimplemento das verbas em discussão competia ao estado, visto
ser fato extintivo do direito pleiteado. Com efeito, resta inconteste nos autos o
vínculo do promovente com o Estado, consoante, contracheques anexados à
exordial. 

Quanto  ao  pagamento  do  adicional  de
horas extraordinárias, o apelado afirma que laborava em regime especial de
plantão em postos fiscais, a partir dessa premissa observamos o art. 16, da
Lei nº 8.427/07, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração –
PCCR do  Grupo  Ocupacional  de  Servidores  Fiscais  Tributários  –  SFT do
Estado da Paraíba e dá outras providências, “in verbis”:

Art. 16. A jornada de trabalho dos ocupantes do Grupo
Servidores  Fiscais  Tributários  da SER não excederá 8
(oito) horas diárias e será de acordo com o art. 19 da
Lei Complementar nº 58/2003, sob regime de dedicação
exclusiva, observado o disposto no art. 30, XX, “b”, da
Constituição Estadual. 
§ 1º Os Servidores Fiscais Tributários convocados para
desempenharem suas funções em regime de plantão não
poderão  ter  jornadas  de  trabalho  que  ultrapassem  o
limite semanal de 40 (quarenta) horas. 
§ 2º Quando a fiscalização se der sob regime de plantão,
a prestação do trabalho  ocorrerá em qualquer  dia  da
semana, garantido o descanso imediatamente posterior
de 72 (setenta e duas) horas. 
§ 3º  Os integrantes das carreiras do Grupo Servidores
Fiscais  Tributários,  quando  em  exercício  em  postos
fiscais,  unidades  volantes  ou  unidades  móveis,  sob
regime de plantão, farão jus à compensação de horas
que ultrapassem a carga horária a que se refere o § 1º
deste artigo, na razão de um plantão de folga por cada
24 (vinte e quatro) horas excedentes acumuladas ou à
correspondente compensação financeira. 
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Todavia,  a  Portaria  nº  186/GSER,
regulamenta  a  compensação  de  horas  trabalhadas  excedentes,  para  os
integrantes  do  grupo  ocupacional  Servidor  Fiscal  Tributário,  quando  em
exercício em postos fiscais, sob o regime de plantão. 

Por sua vez,  o  Código de Processo Civil,
em seu art. 373, estabelece que incube 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. Veja-se:

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

Nos  autos  em  comento,  não  há
demostração referente a carga horária extrapolada pelo apelado, observa-se
a falta de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito ao adicional de
horas extraordinárias.  Os documentos juntados aos autos não demonstram
cabalmente a ausência de compensação de horários do período requerido.

Cito precedentes nesse sentido:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PAGAMENTO  DE  HORAS  EXTRAS.
AGENTES  DA  POLÍCIA  CIVIL  DE  LONDRINA/PR.
ATIVIDADE  ESPECIAL  SUJEITA  A  REGIME  DE
ESCALAS  E  PLANTÕES.  GRATIFICAÇÃO
ESPECÍFICA  QUE  RETRIBUI  EVENTUAL
IRREGULARIDADE  DE  HORÁRIOS.  DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
1.  A  limitação  da  jornada  de  trabalho  imposta  pela
Constituição  Federal  de  1988  deve  ser  considerada
como medida garantidora da saúde do trabalhador, na
forma do art. 7.º, inciso XVI; direito este extensível ao
servidor público por força do art.  39,  §  3.º  da Carta
Magna de 1988.
2. A previsão constitucional de limitação da jornada de
trabalho,  com o  pagamento  adicional  para  as  horas
extras,  não  exclui  a  possibilidade  de  a  legislação
infraconstitucional  estabelecer  regime  próprio  de
cumprimento  de  jornada,  em  razão  da  natureza  do
serviço  e  das  peculiaridades  da  função  desenvolvida
pelo servidor.
3. O art. 274 da Lei Complementar Estadual n.º 14/82,
alterado pela Lei Complementar Estadual n.º 35, de 24
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de dezembro de  1986,  estabeleceu regime especial  de
trabalho,  em  face  da  natureza  peculiar  da  função
policial e da necessidade de implementação de plantões
para  garantir  o  caráter  ininterrupto  do  serviço
prestado.Precedente.  4.  Os  documentos  relativos  à
escala de serviço da Delegacia de Jaguapitã (fl. 27) e à
escala de reforço de plantão da Subdivisão Policial de
Londrina  (fl.  31),  não  demonstram  cabalmente  a
ausência de compensação de horários entre os meses
de  maio  e  junho  do  ano  de  2003  que  justifique  o
pagamento  de  horas  extras. 5.  Recurso  ordinário
desprovido.
(RMS 18.399/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA,  julgado  em  03/11/2009,  DJe  30/11/2009)
(grifei)

E,

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
PREJUDICADA.  ANÁLISE  DO  MÉRITO.  SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL.  ADICIONAL  DE  HORAS
EXTRAS.  AUSÊNCIA  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  PRECEDENTES.  ESCALA  DE
REVEZAMENTO.  24X72  HORAS.  DIVISOR.  200
HORAS  MENSAIS.  ART.  19  DA  LEI  N.  8.112/90.
PRECEDENTES.  TOTAL  DE  HORAS  MENSAIS
INFERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Recurso especial provido para afastar o pagamento
de horas extras aos servidores públicos.
II - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre
a inexistência de matéria constitucional em relação ao
pagamento  de  horas  extras  a  servidor  público
submetido a regime de plantão, o que afasta a exigência
de interposição de recurso extraordinário.
Precedentes: RE 597.761 AgR, Relator(a): Min. Roberto
Barroso,  Primeira  Turma,  julgado  em  28/4/2015,
Acórdão Eletrônico DJe-096 Divulg 21/5/2015 PUBLIC
22/5/2015; ARE 866847 AgR, Relator(a): Min.
Dias  Toffoli,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/4/2015,
Acórdão  Eletrônico  DJe-108  Divulg  5/6/2015  Public
8/6/2015; e ARE 825545 AgR, Relator(a): Min. Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, Acórdão
Eletrônico  DJe-209  Divulg  22/10/2014  Public
23/10/2014.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1553781/RS,  Rel.  Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/03/2018, DJe 06/03/2018)(grifei)

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos,  os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Com efeito,  não há permissibilidade legal  na postulação de
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horas extraordinárias  para os servidores que atuam em regime de plantão
devido à existência de compensação pelo trabalho.

Com  essas  considerações,  DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO,  reformando  a  sentença,  para
decotar a condenação das horas extraordinárias.

Considerando  o  teor  do  art.  85,  §11º,  do
CPC,  majoro os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 10%
(dez por cento), observados os termos do art. 86 do CPC. Isenta a Fazenda
Estadual do pagamento das custas processuais (art. 29 da Lei Estadual nº
5.672/1992). 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, 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, 17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz Convocado - Relator
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