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APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO
EM ENFERMAGEM.  CARGA HORÁRIA.  PREVISÃO
EM EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL
QUE REGULAMENTOU A JORNADA DE TRABALHO
DO  RESPECTIVO  CARGO.  NECESSIDADE  DE
ADEQUAÇÃO.  DIREITO  AO  PAGAMENTO  DAS
HORAS  EXTRAS  TRABALHADAS  QUE
EXCEDERAM A DISPOSIÇÃO LEGAL JÁ DURANTE
SUA  VIGÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Tendo em vista a edição de lei posterior ao edital do
concurso,  tem-se  que  aquela  deve  prevalecer  sobre
este,  a  fim  de  readequar  a  carga  horária  da
demandante,  determinando-se,  por  consequência
lógica, o pagamento das horas extras trabalhadas que
suplantaram a jornada legal.

- “Embora, a priori, a jornada de trabalho da servidora
apelante  estivesse  em consonância  com o  edital  do
concurso, uma vez que houve retificação do mesmo,
com majoração da carga horária para o cargo ao qual
concorreu,  deve  ser  dado  parcial  provimento  ao
recurso  a  fim  de  se  readequar  a  carga  horária  da
apelante para 20 horas semanais, bem como para se
determinar o pagamento das horas extras trabalhadas
que suplantaram essa carga horária,  tendo em vista
que, em 11 de dezembro de 2013, foi aprovada a Lei
Municipal  nº  4.292,  que  regula  a  carga  horária  dos
técnicos  de  enfermagem  do  Município,  prevendo  a
carga horária de 20 horas semanais para técnico de
enfermagem  classe  II  (plantonista).” (TJPB  –
ACÓRDÃO    /    DECISÃO        do       Processo       Nº
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 00108254720148150251,  4ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 17-03-2016) 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  81/86)  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE

PATOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara daquela Comarca (fls. 77/79),

nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FABÍOLA CARLA CANDEIA DIAS.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido  para reduzir

a  jornada  de  trabalho  da  promovente  para  20  (vinte)  horas  semanais,  bem  como

determinar que a edilidade realize o pagamento de serviço extraordinário desde a entrada

em vigor da Lei Municipal nº 4.292, até a efetiva redução do período laborativo.

Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a carga de 36 horas

está em conformidade com a previsão do edital do certame. Aduz que a Lei Municipal nº

4.292/13 não se aplica ao caso em questão e, ao final, requer o provimento do recurso

para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas (fls. 89/94).

O  Ministério  Público  ofertou  parecer  (fls.  109/112),  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO
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Infere-se que a demandante é servidora pública do Município de Patos, cuja

investidura se deu por meio de concurso público para o exercício da atividade de Técnico

em Enfermagem.

Ajuizou a presente ação com o escopo de reduzir a sua jornada de trabalho,

além de pleitear o recebimento de horas extras trabalhadas acima da carga laborativa

legal, no valor de R$ 2.610,24 (dois mil, seiscentos e dez reais e vinte e quatro centavos).

Por meio da decisão terminativa recorrida, o magistrado de base determinou

a redução da jornada de trabalho de 36 (trinta e seis) para 20 (vinte) horas semanais, bem

como que a edilidade realize o pagamento de serviço extraordinário desde a entrada em

vigor da Lei Municipal nº 7.292 até a efetiva diminuição da carga horária. 

Sem mais tardança, entendo que o recurso não merece prosperar.

Às fls. 11/16, verifica-se que fora aberto o edital nº 002/2010, de 24 de maio

de 2010, para o provimento de 738 cargos da Prefeitura Municipal de Patos, dentre eles

os de Técnico de Enfermagem Classe II  (plantonista),  estabelecendo, inicialmente, 20

(vinte) horas semanais de labor.

Ocorre que, antes mesmo do início da abertura do prazo de inscrições, que

se daria entre os dias 16 de junho e 30 de julho daquele ano, realizou-se a retificação da

norma editalícia, publicada no Diário Oficial Municipal de 15/07/2010, passando a prever,

para a mencionada função, a jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas.

Assim, ilegítima seria a readequação pretendida pela demandada.

Entretanto, conforme faz saber a documentação acostada às fls. 17/18, foi

aprovada, no âmbito daquela municipalidade, a Lei nº 4.292/2013, que veio a estabelecer

nova carga horária para os Técnicos em Enfermagem Classe II (plantonista), desta vez

com 20 (vinte) horas semanais.
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Ademais,  a  referida  lei,  em  seu  art.  60,  parágrafo  único,  garante  a

permanência da jornada de trabalho para aqueles que se submeteram a concurso público

com  a  carga  horária  de  20  (vinte)  horas  semanais,  sem qualquer  ressalva  para

manutenção dos casos de 36 horas semanais.

Senão vejamos:

Art.  60  –  Todos  os  profissionais  de  saúde  que  tenham  piso
nacional definidos por lei federal ou que venha a ser definidos, a
exemplo de assistentes sociais,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogos,
psicólogos  clínicos,  nutricionistas,  dentistas,  enfermeiros,
farmacêuticos,  dentre  outros,  tenham  a  garantia  do  seu
cumprimento, como salário base.

Parágrafo Único – Todos esses profissionais acima mencionados
que se submeteram a concurso público com carga horária de 20
(vinte) horas semanais, permanecerá a carga horária determinada
no edital publicado.

Nesta  perspectiva,  tendo em vista  a  edição de lei  posterior  ao  edital  do

certame, tem-se que aquela deve prevalecer sobre este,  a  fim de readequar a carga

horária  da  demandante,  determinando-se,  por  consequência  lógica,  o  pagamento  das

horas extras trabalhadas que suplantaram a jornada legal.

Nesse sentido decidiu este Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos:

APELAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CARGA  HORÁRIA.
PREVISÃO EM EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL
QUE  REGULAMENTOU  A  JORNADA  DE  TRABALHO  DO
RESPECTIVO  CARGO.  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO.
DIREITO  AO  PAGAMENTO  DAS  HORAS  EXTRAS
TRABALHARAS  QUE  EXCEDERAM  A  CARGA  HORÁRIA
FIXADA  PELA  LEI.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  -
Embora, a priori, a jornada de trabalho da servidora apelante
estivesse em consonância com o edital do concurso, uma vez
que houve retificação do mesmo,  com majoração da carga
horária para o cargo ao qual concorreu, deve ser dado parcial
provimento ao recurso a fim de se readequar a carga horária
da  apelante  para  20  horas  semanais,  bem  como  para  se
determinar  o  pagamento das horas extras trabalhadas que
suplantaram essa carga horária, tendo em vista que, em 11 de
dezembro de 2013, foi aprovada a Lei Municipal nº 4.292, que
regula  a  carga  horária  dos  técnicos  de  enfermagem  do
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Município,  prevendo a carga horária de 20 horas semanais
para técnico de enfermagem classe II (plantonista). - Acerca
dos  juros  de  mora  e  da  correção,  "A Primeira  Seção/STJ,  ao
apreciar o REsp 1.270.439/PR (Rel.  Min. Castro Meira, DJe de
2.8.2013 , recurso submetido ao regime previsto no art. 543-C do
CPC),  levando  em  consideração  o  entendimento  firmado  no
julgamento da ADI 4.357/DF (acórdão pendente de publicação),
pacificou  entendimento  no  sentido  de  que,  em se  tratando  de
condenação  imposta  à  Fazenda  Pública,  de  natureza  não  tri
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00108254720148150251, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 17-03-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  REJEITADA.  MUDANÇA  DE  CARGA  HORÁRIA.
PREVISÃO EM EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL
QUE  REGULAMENTOU  A  JORNADA  DE  TRABALHO  DO
RESPECTIVO  CARGO.  ADEQUAÇÃO À  NOVA JORNADA DE
TRABALHO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.  Verifica-se, às fls. 71/73
dos autos, que, em 11 de dezembro de 2013, foi aprovada a
Lei  Municipal  nº  4.292,  que  regula  a  carga  horária  dos
técnicos  de  enfermagem  do  Município,  prevendo  a  carga
horária de 20 horas semanais para técnico de enfermagem
classe  II  (plantonista).  Diante  das  alterações  legais  que
reduziram  a  jornada  de  trabalho  dos  "Técnicos  de
Enfermagem  Classe  II  (Plantonista)"  do  Município,  não  há
como  se  manter  a  carga  horária  inicialmente  prevista  no
edital. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00108323920148150251, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-05-2016) 

Diante  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO

para que sejam mantidos incólumes todos os termos da decisão proferida pelo Juízo de

primeiro grau. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Des. José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

J/14  J/05(R)
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