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                                        Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO
 
REEXAME NECESSÁRIO N. 0114729-42.2012.815.2001
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
JUÍZO RECORRENTE: 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RECORRIDA: Maria Luíza de Lyra Pereira Lima
ADVOGADA: Teresa Raquel de Lyra Pereira Lima
INTERESSADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Delosmar Domingos de Mendonça Júnior

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL.
INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES
DE  ASSEGURAR  A  VERACIDADE  DOS  FATOS.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 295,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO.

- Ocorre inépcia da inicial quando esta não estiver apta a ser
processada,  nas  hipóteses  elencadas  no  art.  295,  parágrafo
único, do CPC, as quais não estão configuradas no caso em
tela.

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
DE  TUTELA  ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER
JUDICIÁRIO. AUXILIAR  DE  ENFERMAGEM.  ACUMULAÇÃO  DE
CARGOS  NO  ESTADO  E  NO  MUNICÍPIO.  POSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE  DE  HORÁRIO.  PERMISSÃO
CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  NORMA  DISCIPLINAR
REGULAMENTANDO  A JORNADA  DE  TRABALHO  DOS
SERVIDORES DA SAÚDE.  OMISSÃO.  APLICAÇÃO ANALÓGICA.
DESPROVIMENTO.
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-  Inexistindo  norma  no  ordenamento  jurídico  estadual
disciplinando  a  jornada  diária  de  trabalho  dos  servidores  do
quadro da saúde do Tribunal de Justiça da Paraíba, não é justo
que a autora seja penalizada pela dita omissão, até porque, se
tivesse que cumprir  o  horário  comum de todos  os analistas,
certamente  não  poderia  exercer  o  cargo  de  enfermeira  no
Município de Gurinhém (aprovada em concurso público),  razão
pela qual se aplica por analogia para fins e solução do conflito,
ora debatido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos. 

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, negar provimento à remessa oficial. 

MARIA LUÍZA DE LYRA PEREIRA LIMA ajuizou ação  ordinária
declaratória  com pedido de antecipação da tutela contra o ESTADO DA
PARAÍBA,  aduzindo  ser  servidora pública do Tribunal de Justiça  do
Estado desde  1985 - cargo de Enfermeira - passando a fazer parte do
seu  quadro de pessoal no ano de 1988, sempre com carga horária de
quatro horas  diárias, acompanhando  a  jornada  estabelecida  para  os
médicos, conforme a Portaria n. 113, de 20 de maio de 1980 (f. 15).

Afirma  que,  em razão  da  possibilidade de acumulação  de
cargos para os profissionais da saúde, prevista no art.  37,  inciso XVI,
alínea  “c”  da  Constituição  Federal  de  1988,  submeteu-se  a  concurso
público  realizado  pelo  Município  de  Gurinhém-PB,  para  o  mesmo
cargo,  face à compatibilidade de horário,  sendo aprovada e nomeada
em 1998 (Portaria n. 146 - f. 19).

 Ocorre que o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
18 de novembro de 2009, editou a Resolução n. 33, modificando a jornada
de trabalho dos servidores para sete horas diárias (f. 20/21), consignando
que os casos omissos seriam resolvidos pela Presidência da Corte (art. 7º
da Resolução n. 14/2010 – f. 22).

Diante  disso,  a  autora  foi  informada  pelo Secretário  da
Prefeitura  de Gurinhém de sua irregularidade nos quadros de servidores
da Municipalidade, pois sua situação não se enquadrava nos casos legais
de acumulação de função mencionada no dispositivo constitucional, diante
da incompatibilidade de sua carga horária, razão pela qual teria que optar
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por um dos dois cargos exercidos.

Na sentença (f. 52/54), o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Capital julgou procedente o pedido exordial com fundamento
no art. 269, inciso I, do CPC, ratificando a tutela antecipada deferida às f.
37/40, “determinando que a autora continue exercendo a jornada de 4
(quatro)  horas  diárias  no  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  devendo  a
situação  perdurar  até  posterior  determinação  ou  enquanto  não  seja
editada  norma  disciplinando  a  jornada  de  trabalho  dos  servidores  da
saúde  integrantes  do  quadro  do  Judiciário  Estadual.”  E  condenou  o
promovido  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  no  valor  de R$
2.000,00 (art. 20, § 4º, CPC).

Não houve recurso voluntário (certidão de f. 56).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do
reexame necessário, para manter-se a sentença (f. 60/64).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                        Relator

PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL –
INÉPCIA DA INICIAL.

O demandado suscitou na contestação a preliminar de inépcia
da exordial, alegando a ausência dos documentos capazes de assegurar a
veracidade  dos  fatos  articulados  na  inicial,  interferindo  diretamente  na
causa de pedir.

Todavia a inicial  está devidamente instruída com provas cabais
e documentos indispensáveis à propositura da ação (portarias, resoluções,
declarações,  parecer  e  ofício  -  f.  14/32),  demostrando  com  clareza  e
precisão os fatos constitutivos do pedido da autora, (art. 333, I, do CPC)
tornando-a apta à apreciação do mérito recursal, nos termos elencados
nos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil.

Então,  não  há  razão  para  o  inconformismo  do  Estado,  pois
ocorre  inépcia  da  inicial  quando  estiverem configuradas  as  hipóteses
elencadas no art. 295, parágrafo único, do  diploma processual citado,  o
que não observo no caso em tela.
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Portanto, rejeito tal preliminar.

MÉRITO RECURSAL.

A presente ação ordinária declaratória questiona a ausência de
norma,  no  ordenamento  jurídico  estadual,  disciplinando  a  jornada  de
trabalho  dos  servidores  de  saúde  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
afetando,  sobremaneira,  a  situação  da  demandante,  supostamente
configurando acumulação ilegal nos cargos de enfermeira, exercidos no
Tribunal de Justiça há 29 anos, e no Município de Gurinhém há mais de 14
(quatorze) anos, em razão da incompatibilidade de horários.

O cerne da questão diz respeito apenas à ausência da norma,
conforme  estabelecida  na  Resolução n.  14/2010,  no  seu  art.  7º,
determinando que os casos omissos seriam resolvidos pela Presidência do
Tribunal de Justiça,  visto tratar-se de uma peculiaridade, pois a função
desempenhada pela  autora inclui-se  entre as  atividades-meio do Poder
Judiciário.

Compulsando os autos, percebo que a autora exerce o cargo de
enfermeira no Tribunal de Justiça do Estado desde 1985, há 29 anos, e,
no  Município  de  Gurinhém,  há  mais  de  14  anos.  Mas,  com  a nova
Resolução  (n.  33) foi  imposta uma jornada  de  trabalho  de  07 horas
diárias para  todos  os  servidores,  não  se  distinguindo  entre  os  que
exerciam atividade-meio e os de atividade-fim, motivando, dessa forma, a
convocação da promovente  pela Administração Pública  do Município de
Gurinhém para optar em qual dos cargos desejaria permanecer, uma vez
que fora considerada ilícita a acumulação dos cargos exercidos nas esferas
estadual e municipal.

A Resolução n. 14 do Tribunal de Justiça da Paraíba deixou de
contemplar  os  servidores  que  se  encontram  em  situações  específicas,
como  é  o  caso  dos  profissionais  de  saúde  (médicos,  enfermeiros,
odontólogos, fisioterapeutas),  cujas cargas horárias desempenhadas não
devem ter como base a carga horária especificada para os servidores em
geral, caracterizadas como atividades-fim.

Com o fim de resolver, em parte, a celeuma, o próprio CNJ –
Conselho Nacional de Justiça orientou os Tribunais de Justiça dos Estados
a disciplinarem a carga horária dos médicos, conforme as Leis n. 8.112/90
e 9.436/97, dada a utilidade e necessidade desses serviços para os que
compõem o Poder Judiciário.

Como visto, a autora ingressou no quadro funcional do Tribunal
de Justiça da Paraíba no cargo de Auxiliar  de Enfermagem, cumprindo
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uma jornada reduzida de trabalho, pelo fato de desempenhar atividade-
meio, há mais de 29 anos.  Portanto, a LOJE ainda não regulamentou o
cargo  de  Analista  Judiciário  em  Enfermagem,  o  que  lhe  garantiria,
automaticamente, uma jornada diária de 04 (quatro) horas e de 20 (vinte)
horas semanais. 

Nesse  contexto,  não  constitui  demasia  reproduzir  parte  da
sentença prolatada pelo Juiz a quo que, com acerto, julgou procedente o
feito, cuja fundamentação adoto como razão de decidir:

Ora, a autora ingressou no Tribunal de Justiça da Paraíba no cargo de
Auxiliar de Enfermagem, exercendo a sua jornada de trabalho em
horário reduzido pelo fato de desempenhar atividade-meio há mais
de 14 (quatorze) anos, mas na LOJE não consta o cargo de Analista
Judiciário  em  Enfermagem  que  garantiria,  automaticamente,  uma
jornada de 20 (vinte) horas semanais.

O simples fato de ter sido editada uma Resolução posterior alterando
a jornada de trabalho para 07 (sete) horas, não fazendo distinção
entre servidores que exercem atividade-meio e atividade-fim, mesmo
que o  servidor  não tenha  direito  adquirido  a  regime jurídico,  não
pode  prejudicar  a  promovente,  até  porque  se  tivesse  que  ficar
adstrita ao horário comum de todos os analistas, com certeza, não
poderia  exercer  outro  cargo  de  enfermeira  porque  haveria
incompatibilidade de horário.

Da bem fundamentada decisão interlocutória, (antecipação de tutela
f. 39), destaco: 

Na verdade, a Resolução n. 14/2010 do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  deixou  de  contemplar  situações  específicas  como  nos
casos dos servidores de saúde do Tribunal de Justiça, onde a carga
horária  desempenhada  não  deve  ser  auferida  consoante  a  carga
horária geral, dada a necessidade e utilidade do serviço para que se
destina o Poder Judiciário, e tanto é assim, que o próprio Conselho
Nacional  de  Justiça  –  CNJ  orientou  os  Tribunais  de  Justiça  a
disciplinarem  a  carga  horária  dos  médicos,  consoante  as  Leis
8.112/900 e 9.436/97.

Analogicamente, com a situação dos médicos, salienta-se que a Lei n.
9.436/97 foi revogada pela Lei n. 12.709/2012 que especifica a carga
horária de médicos em diversas instituições do Poder Público Federal,
e  a  carga  horária  utilizada  como  regra  é  de  20  (vinte  )  horas
semanais,  salvo  exceções  onde  é  permitida  a  opção  pela  carga
horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,  condicionando-se  ao
interesse da Administração e disponibilidade financeira. 
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          Ademais, com a Emenda Constitucional n. 34 de 13/12/2001,
restou observada a  possibilidade da acumulação para os profissionais de
saúde, nos termos do art. 37, XVI, inciso “c” da Carta Magna, que assim
dispõe:

XVI - é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,
exceto,  quando  houver  compatibilidade  de  horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)  a  de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas (grifo nosso).

A acumulação de cargos, funções e empregos públicos  é uma
exceção ao princípio da igualdade, e implica um privilégio a determinadas
categorias  funcionais,  como no presente  caso,  que  trata  de  cargos  de
enfermeira, incluindo-se entre os profissionais de saúde.

Assim, não há que se falar em horários incompatíveis, quando a
servidora cumpre  horário dentro  das  escalas  estabelecidas  para  duas
esferas  administrativas  públicas,  atendendo,  em  horários  diferentes, à
carga horária a que estava obrigada em cada uma dessas esferas.  Tal
forma de agir é legal, pois resta cumprida a determinação constitucional.

Conforme dito,  conclui-se  que  não  existe  norma  no
ordenamento jurídico estadual disciplinando a jornada diária de trabalho
dos servidores do quadro da saúde do Tribunal  de Justiça  da Paraíba.
Logo, não é justo  que  a autora seja penalizada pela  dita  omissão,  até
porque, se tivesse que cumprir o horário comum de todos os analistas,
certamente não poderia exercer o cargo de enfermeira  no Município de
Gurinhém (aprovada em concurso público).

Diante  do  exposto,  rejeito  a  preliminar de  inépcia  da
inicial e, no mérito, nego provimento ao reexame necessário, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
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FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                          Relator


