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PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
INOCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
SÚMULA  85  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

-  Tratando-se  de  diferenças  remuneratórias  decorrentes  de  pagamento
realizado a menor, caracterizada está a relação de natureza sucessiva, de
modo que a prescrição somente atinge as prestações periódicas, mas não
o  fundo  de  direito.  Inteligência  da  Súmula  85  do  STJ.  Prescrição
afastada.

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AUMENTO  DA
CARGA  HORÁRIA  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DO
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DA PARAÍBA SEM  O
CORRESPONDENTE INCREMENTO REMUNERATÓRIO. FATO
CONSTATADO  NOS  AUTOS.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  COM  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
OCORRÊNCIA DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO AO
EXPEDIENTE DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS DIANTE DA
FALTA  DE  PREVISÃO  ORÇAMENTÁRIA.  NEGATIVA  DE
PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA
DE  POUPANÇA.  TR.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL,  POR
ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A
REDAÇÃO  DADA PELO  ARTIGO  5º  DA LEI  Nº  11.960/2009.
MODULAÇÃO  DE  EFEITOS  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  MODIFICAÇÃO  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO, EM PARTE, DO REEXAME NECESSÁRIO.

- É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação



de  não  ter  o  servidor  público  direito  adquirido  a  regime  jurídico
remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental,
que é a hipótese dos autos.

- Não há como negar que o Tribunal de Justiça da Paraíba adotava para
os seus servidores a jornada mínima de seis horas e, após a Resolução n.
33 /2009 do CNJ, passou a exigir sete horas, sem o respectivo aumento
remuneratório, pelo que o argumento do apelante, qual seja, inexistência
de direito adquirido de servidor público a regime jurídico, não merece
acolhimento.

- Nesse contexto, faz jus a autora aos valores atrasados, correspondentes
às  diferenças  devidas  e  não  pagas,  referentes  ao  período  em  que
trabalhou  uma  hora  a  mais  sem  remuneração  a  maior,  relativos  ao
quinquênio anterior à data de sua aposentadoria (31/07/2013),  que foi
antes da efetiva redução da jornada de trabalho (Portaria 001 de 07 de
janeiro de 2015).

- “Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não  tem  o  servidor  público  direito  adquirido  a  regime  jurídico
remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus
rendimentos, que é a hipótese dos autos. (…) No caso, houve inegável
redução  de  vencimentos,  tendo  em  vista  a  ausência  de  previsão  de
pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra
inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição
Federal.” (STF,  RE n.º  660.010/PR,  Rel.:Min.  Dias  Toffoli,  Plenário,
D.J.:30/10/2014)

VISTOS

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível, esta interposta pelo Estado da
Paraíba, em face de sentença (fls. 31/37) proferida pelo Juiz de Direito da 4.ª Vara da Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária proposta por Lucilene Solano de Freitas
Martins, decidiu a lide nos seguintes termos:

“(…) julgo procedente o pedido formulado por  Lucilene Solano de Freitas
Martins em face do Estado da Estado e o faço para determinar que o promovido efetue o
pagamento dos valores correspondentes a 7ª hora trabalhada e não paga, do período de 18
de novembro de 2009 a 31 de julho de 2013. Valores estes apurados em fase de liquidação de
sentença, observando o período não prescrito, compreendido nos cinco anos que antecedem o
ajuizamento da causa,  com correção monetária e  juros  na forma do art.  1º-F da Lei  nº
9.494/97” - fls. 37.

Em suas razões, o apelante defende,  inicialmente,  a prescrição do fundo de
direito.  No  mérito,  afirma  que  não  houve ofensa  ao  princípio  da  irredutibilidade  salarial
quanto à majoração laboral de 06 (seis) para 07 (sete) horas diárias, motivo pelo qual requer,
ao final, que a demanda seja jugada improcedente – fls. 39/47.

 
Contrarrazões ofertadas às fls. 50/53.

É o relatório. DECIDO 



Inicialmente, enfrento a prejudicial meritória suscitada pelo recorrente.

Com efeito, a pretensão da autora em receber as diferenças remuneratórias de
pagamento a menor de verba salarial recebida mensalmente, caracteriza relação de natureza
sucessiva,  de forma que a  prescrição somente atinge as  prestações periódicas,  mas não o
fundo de  direito,  conforme leciona  a  Súmula  85 do Superior  Tribunal  de  Justiça,  abaixo
declinada:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi-
gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito re-
clamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”

Por essas razões rejeito a preliminar e passo ao exame de mérito.

Infere-se do decisum objurgado que o magistrado a quo reconheceu o direito da
autora, servidora pública do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, condenando o promovido
ao pagamento àquela dos valores atrasados,  “correspondentes a 7ª hora trabalhada e não
paga, do período de 18 de novembro de 2009 a 31 de julho de 2013. Valores estes apurados
em fase de liquidação de sentença, observando o período não prescrito, compreendido nos
cinco anos que antecedem o ajuizamento da causa, com correção monetária e juros na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.” (fls. 37)

Tal decisão foi proferida com base em recente precedente do Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa asseverou:

Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral  reconhecida.  Servidor
público.  Odontologistas  da  rede  pública.  Aumento  da  jornada  de
trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito
ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1.  O assunto  corresponde ao  Tema nº  514 da  Gestão  por  Temas  da
Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e
está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos,
por  meio  de  norma  estadual,  sem  a  devida  contraprestação
remuneratória”.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não  tem  o  servidor  público  direito  adquirido  a  regime  jurídico
remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus
rendimentos, que é a hipótese dos autos.
3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a
redução  direta  dos  estipêndios  funcionais  pela  diminuição  pura  e
simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo
do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da
jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
4.  Não  há  divergência,  nos  autos,  quanto  ao  fato  de  que  os
odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de
20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas
respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº
4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem



acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções
previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
5.  No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a
ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de
trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37,
inciso XV, da Constituição Federal.
6.  Recurso  extraordinário  provido  para  se  declarar  a  parcial
inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de
14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e,
diante  da  necessidade  de  que  sejam  apreciados  os  demais  pleitos
formulados  na  exordial,  para  se  determinar  que  nova  sentença  seja
prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.
7. Reafirmada a jurisprudência da Corte  e  fixadas as seguintes
teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da
remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional
da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art.
1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado
do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que,
antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária
semanal inferior a quarenta horas. (STF, RE n.º 660.010/PR, Rel.:Min.
Dias Toffoli, Plenário, D.J.:30/10/2014)

Pois bem, da leitura do julgado acima transcrito, percebe-se que o STF reitera-
damente vem decidindo no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime ju-
rídico remuneratório, salvo se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é
a hipótese dos autos.

No caso, restou incontroverso, através  do ofício n.º 0914/2014, datado de 11 de
novembro de 2014, encaminhado ao excelentíssimo ministro Luiz Fuz, pela então Desembar-
gadora Presidente Maria de Fátima M. B. Cavalcanti, que os servidores públicos estaduais ti-
nham jornada única de seis horas semanais e, após a resolução 88/2009 do CNJ, passaram a
laborar sete horas, sem qualquer acréscimo pecuniário em seus vencimentos, senão vejamos
trechos do referido ofício:

“(...)  No Estado da Paraíba, os servidores públicos estaduais tinham
jornada  única  de  seis  horas.  Para  tanto,  basta  verificar  a  LC  n.º
39/1985 (art.96)(Estatuto dos Servidores Públicos Civis):
“O regime de trabalho dos funcionários regidos por esta lei é de (30)
trinta horas semanais”.

A lei n.º 5.634/92, art. 7.º c/c art. 216 do Regulamento Administrativo
do Tribunal de Justiça, também estabelecia como regra a jornada de
trabalho de seis horas e para os que tinham obrigação de prestação de
serviço em tempo integral a jornada de oito horas.

O atual Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei Complementar n.º
58, de 30/10/2003 (art. 19), manteve a previsão de seis e oito horas com
jornadas mínima e máxima de trabalho dos servidores públicos do Es-
tado da Paraíba.

'A jornada máxima semanal de trabalho é de quarenta e quatro horas,



respeitada duração mínima e máxima de seis e oito horas diárias, res-
pectivamente'(sic)

Assim,  o  Tribunal  de  Justiça  adotava  para  os  servidores  a  jornada
mínima de seis horas.

No ano de 2009, o CNJ editou a Resolução n.º 88, estabelecendo que:
“A jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário é de 8 horas
diárias e 40 horas semanais, salvo se houver legislação local ou especial
disciplinando a matéria de modo diverso, facultada a fixação de 7 horas
ininterruptas.(grifei)
Já o §2.º do art. 1.º daquela resolução preceitua:

“Deverão os Tribunais de Justiça dos Estados em que a legislação local
disciplinar a jornada de trabalho de forma diversa deste artigo encami-
nhar projeto de lei, no prazo de 90 (noventa) dias, para adequação ao
horário fixado nesta resolução, ficando vedado envio de projeto de lei
para fixação de horário diverso do nela estabelecido.” (grifei)

Ora, como o Poder Judiciário estadual não tem Estatuto próprio para
os seus servidores,  por resolução aumentou-se a jornada mínima de
trabalho de seis para sete horas, sem o pagamento correspondente da
hora a mais trabalhada.

No  âmbito  do  Judiciário  estadual  paraibano,  desde  a  Resolução  n.º
88/2009 do CNJ, inúmeras discussões envolveram o acréscimo de mais
uma hora de trabalho ininterrupto, passando de seis para sete horas,
sendo que a Resolução – TJPB n.º33, de 18/11/2009, (art. 6.º), foi o ins-
trumento administrativo que determinou a mudança (para maior) da jor-
nada de trabalho dos servidores deste Poder.
(…)
Não se nega que o servidor público não tem direito adquirido a regime
jurídico, sendo possível a alteração do regramento que estabelece o vín-
culo estatutário entre o servidor e o Estado.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do STF, as alterações legislati-
vas realizadas no regime jurídico, inicialmente estabelecido, não podem
provocar decesso na remuneração dos servidores, sob pena de ofensa ao
Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, previsto no art. 37, XV, da
Constituição da República.

A princípio, a Resolução n.º 88 do CNJ, que elevou a carga horária de
seis para sete horas, não ofende o Princípio da Irredutibilidade de Ven-
cimentos, pois apenas limitou a estabelecer a jornada de trabalho, den-
tro do permissivo legal. Salvo melhor juízo, vencimento é a retribuição
pecuniária devida pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao pa-
drão fixado por lei, enquanto que, jornada é afeta à função, alterável a
qualquer tempo. Se se alterou a jornada de trabalho, sem mencionar no-
vos vencimentos, configura-se apenas omissão administrativa quanto a
esses.



Diante dessas considerações muito bem postas pelo Supremo no dia 30
de outubro próximo passado,  o Tribunal  de  Justiça  da Paraíba está
obrigado a acrescer 16,67% pela sétima hora de trabalho dos servido-
res, o que no momento, não é possível por falta de previsão orçamentá-
ria.
(…)
Por essas razões, solicito de Vossa Excelência autorização para reduzir
a jornada mínima de trabalho dos servidores do Poder Judiciário para
seis horas, não alterando, em hipótese alguma, o horário de atendimento
do Judiciário ao jurisdicionado, obedecendo ao que foi determinada na
ADI 4598/MC-DF.”

Assim, não há como negar que o Tribunal de Justiça da Paraíba adotava para os
seus servidores a jornada mínima de seis horas e, após a Resolução n. 33 /2009 do CNJ, pas-
sou a exigir sete horas, sem o respectivo aumento remuneratório, pelo que o argumento do
apelante, qual seja, inexistência de violação ao Princípio da Irredutibilidade Salarial, não me-
rece nenhuma guarida.

Assim, na parte meritória agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar de-
vido o pagamento postulado, haja vista a constatação de que a demandante laborou uma hora
sobressalente, sem qualquer contraprestação pecuniária, até o momento de sua aposentadoria
(31/07/2013 – fls. 15), que foi antes da efetiva redução da jornada de trabalho (Portaria 001 de
07 de janeiro de 2015).

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, o sentenciante determinou
que sejam observados os índices da Lei Federal 9.494/97.

O Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4357/DF declarou
e reconheceu a inconstitucionalidade por arrastamento do disposto no art. 5º da Lei 11.960/09,
ao  reproduzir  as  regras  da  EC  62/09  quanto  à  atualização  monetária  e  fixação  de  juros
moratórios dos débitos fazendários, por violar o direito de propriedade ao estabelecer como o
índice de atualização os aplicados à caderneta de poupança, critério incapaz de preservar o
valor real do crédito.

Em  março  de  2015,  o  STF  concluiu  o  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade de nº 4425, com a modulação dos efeitos da decisão presente na ADI nº
4357/DF,  sendo estabelecido  que  o  índice  oficial  de remuneração básica  da  caderneta  de
poupança (TR) deve ser aplicado até 25.03.2015, e que, após essa data, os créditos devem ser
corrigidos monetariemente pelos índices de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E),
com a ressalva dos créditos de caráter tributário.

Vejamos: 

QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS
DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI  9.868/99,  ART.  27).  POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES  CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO
DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº  62/2009.  EXISTÊNCIA  DE  RAZÕES  DE
SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A  MANUTENÇÃO



TEMPORÁRIA  DO  REGIME  ESPECIAL  NOS  TERMOS  EM  QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(...)2. In  casu,  modulam-se  os  efeitos  das  decisões  declaratórias  de
inconstitucionalidade  proferidas  nas  ADIs  nº  4.357  e  4.425  para
manter  a  vigência  do  regime  especial  de  pagamento  de  precatórios
instituído  pela  Emenda  Constitucional  nº  62/2009  por  5  (cinco)
exercícios  financeiros  a  contar  de  primeiro  de  janeiro  de  2016.  3.
Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,  data  após  a  qual  (a)  os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige  seus  créditos  tributários;  (...)
(ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015
PUBLIC 04-08-2015)

Assim, in casu, os juros de mora deverão ser estabelecidos pela lei nº 9494/97,
e a correção monetária deverá ser calculada pela TR, até 25 de março de 2015, a partir de
quando o débito será corrigido pelo IPCA – E. 

Por essas razões,  rejeito a prejudicial meritória e, no mérito, nego provi-
mento ao apelo e provejo, parcialmente, o reexame necessário apenas no pertine aos con-
sectários legais, para que os juros sejam fixados conforme a lei nº 9494/97 e que os valores
devidos sejam atualizados monetariamente pela TR, até 25 de março de 2015, a partir  de
quando o débito deverá ser corrigido pelo IPCA-E, mantendo-se a sentença nos seus demais
termos. 

P.I. 

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

       
         Aluizio Bezerra Filho
      Juiz Convocado - Relator 
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