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EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA. SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.  AUMENTO  DA  JORNADA  DE
TRABALHO  SEM  ACRÉSCIMO  REMUNERATÓRIO.  COBRANÇA  DAS
HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO
DO  AUTOR. VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DE
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PRECEDENTE DO STF E DESTE TRIBUNAL. ART. 932, V, “B”, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO APELO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº. 660.010/PR, o servidor público não
possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, entretanto, a garantia da
irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, XV, da CF, impede que haja o
aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória,
porquanto  implica  na  redução  do  valor  pago  como  contraprestação  da  hora
trabalhada.

2.  Este  Tribunal  de  Justiça  e,  em  especial,  esta  Quarta  Câmara  Cível  vem
reconhecendo o direito dos servidores do judiciário paraibano ao percebimento das
horas extraordinárias de trabalho, na forma estabelecida no art.  7º, XVI, da CF,
desde a vigência da Resolução TJPB nº. 14/10, na data de 01 de outubro de 2010,
até  a  edição  da  Resolução  TJPB  nº.  01/15,  em  07  de  janeiro  de  2015,  que
reestabeleceu  a  jornada  de  trabalho  de  seis  horas  ininterruptas.  Precedentes:
Apelações nº.  0013293-81.2014.8.15.0251 e  0012612-14.2014.8.15.0251.

Vistos.

Antônio Rênio Meira da Nóbrega interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos, f. 96/99-v, nos autos da Ação
de  Cobrança  por  ele  ajuizada  em desfavor  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
improcedente o pedido de pagamento da sétima hora trabalhada pelo Autor, servidor
do  Poder  Judiciário  Estadual,  ao  entendimento  de  que,  antes  da  vigência  da
Resolução TJPB nº 01/2015, em 07 de janeiro de 2015, que fixou a jornada de
trabalho em seis horas ininterruptas, os servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba
deveriam cumprir a carga horária de oito horas diárias, com intervalo, ou sete horas
ininterruptas, nos termos do art. 1º, da Resolução nº. 88/09, do Conselho Nacional
de  Justiça,  sem qualquer  acréscimo remuneratório,  porquanto  não  há  legislação
estadual específica regulamentando o pagamento de horas extras, condenando-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade judiciária.



Em suas razões, f. 101/119, o Apelante alegou que lhe é devido o pagamento
da  sétima  hora  trabalhada  ao  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  porquanto  sempre
cumpriu,  na  qualidade  de  servidor  público,  a  jornada  diária  de  seis  horas
ininterruptas,  conforme  o  art.  19,  da  Lei  Complementar  Estadual  de  nº.  58/03,
entretanto, a partir da edição da Resolução CNJ nº. 88/09, passou a trabalhar sete
horas,  sem o  devido acréscimo remuneratório,  até  o  reestabelecimento  da carga
horária  diária  de  seis  horas  contínuas,  após  a  vigência  da  Resolução  TJPB  nº
01/2015, em 07 de janeiro de 2015.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado procedente o pedido de pagamento do acréscimo remuneratório decorrente
das horas extraordinárias trabalhadas.

Nas Contrarrazões, f. 120/122, o Apelado defendeu a legalidade da jornada
de  trabalho  de  sete  horas  ininterruptas,  ao  argumento  de  que  foi  fixada  em
observância  à  Lei  Complementar  n.º  58/2003,  e  que  é  descabida  qualquer
condenação  ao  pagamento  das  supostas  horas  extraordinárias  trabalhadas,  por
entender que, na hipótese, houve uma redução da jornada de trabalho anteriormente
estabelecida, razão pela qual requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Apelante, servidor do Poder Judiciário da Paraíba,  f.  14/20, alega que,
após  a  vigência  da  Resolução  CNJ  nº.  88/09,  sua  jornada  diária  de  trabalho
aumentou de seis para sete horas ininterruptas, conjuntura que perdurou até a edição
da Resolução TJPB nº 01/2015, em 07 de janeiro de 2015, quando a carga horária
diária tornou a ser seis horas contínuas, pelo que pede o pagamento do acréscimo
remuneratório decorrente das horas extraordinárias trabalhadas.

Resta incontroverso nos autos que este Tribunal de Justiça impunha aos seus
servidores a carga horária de seis horas ininterruptas, nos termos admitidos pelo art.
191, da Lei Complementar Estadual nº. 58/03, que dispõe sobre o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba.

A Resolução nº.  88/09, do Conselho Nacional de Justiça,  em seu art.  1º,
caput2,  regulamentou  a  jornada  de  trabalho  do  Poder  Judiciário,  facultando  aos
Tribunais  a  fixação  em  oito  horas  diárias,  com  intervalo,  ou  em  sete  horas
ininterruptas.

1 Lei Complementar Estadual nº. 58/3, art. 19. A jornada máxima semanal de trabalho é de quarenta e
quatro horas, respeitada duração mínima e máxima de seis e oito horas diárias, respectivamente.

2 Resolução CNJ nº. 88/09, art. 1º. 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.



Adequando-se ao ato normativo do CNJ, este Tribunal editou a Resolução da
Presidência nº. 33/09, vigente a partir de 19 de novembro de 2009, cujo art.  6º,
caput3, aumentou a jornada de trabalho dos seus servidores, de seis para sete horas
ininterruptas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº. 660.010/PR4, em
sede de repercussão geral,  fixou o entendimento de que o servidor  público não
possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, entretanto, a garantia da
irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, XV, da CF, impede que haja o
aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória,
porquanto  implica  na  redução  do  valor  pago  como  contraprestação  da  hora
trabalhada.

3 Resolução TJPB nº. 33/09, art. 6º. No ato de composição dos grupos de servidores referidos nos
artigos  2º  e  3º  desta  Resolução,  deverá  ser  respeitada  a  jornada  de  trabalho  de  sete  horas
ininterruptas  ou oito horas  com intervalo de duas horas,  estipulada na forma do art.  19 da Lei
Complementar nº. 58/2003..

4 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, ARE 660010,
Relator(a):  Min.  Dias  Toffoli,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  30/10/2014,  Acórdão  Eletrônico
Repercussão Geral - Mérito DJe-032 Divulg. 18-02-2015 Public. 19-02-2015).



Adotando o entendimento da Suprema Corte, este Tribunal de Justiça5 e, em
especial, esta Quarta Câmara Cível6 vêm reconhecendo o direito dos servidores do
judiciário  paraibano  ao  percebimento  das  horas  extraordinárias  de  trabalho,  na
forma estabelecida no art. 7º, XVI, da CF7, desde a vigência da Resolução TJPB nº.
33/09, na data de 01 de outubro de 2010, até a edição da Resolução TJPB nº. 01/15,
em 07 de janeiro de 2015, que reestabeleceu a jornada de trabalho em seis horas
ininterruptas8.

Posto isso, conhecida a Apelação,  considerando que a Sentença está em
desconformidade  com  a  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça, arrimado no art. 932, V, b, do Código de
Processo Civil9,  dou-lhe provimento para condenar o Estado da Paraíba ao

5 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AUMENTO  DA  CARGA  HORÁRIA  DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA SEM O
CORRESPONDENTE  INCREMENTO  REMUNERATÓRIO.  AÇÃO  JULGADA
IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  JULGADO  SOB  O  PÁLIO  DA  REPERCUSSÃO  GERAL.  ARE  N.º  660010.
OCORRÊNCIA  DE  DECESSO  VENCIMENTAL.  RETORNO  AO  EXPEDIENTE  DE  SEIS
HORAS ININTERRUPTAS DIANTE DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O
INCREMENTO SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. - A Corte de
Justiça  Paraibana,  em sessão  administrativa,  ocorrida  no  dia  07  de  janeiro  de 2015,  aprovou a
redução  da  jornada  de  trabalho,  através  da  Resolução  TJPB n.º  01/2015,  tendo  como um dos
fundamentos do ato o julgamento do ARE n.º 660010, julgado sob o pálio da Repercussão Geral,
que fixou a tese da inconstitucionalidade do aumento da jornada de trabalho dos servidores púbicos,
sem a devida contraprestação remuneratória. -  A questão recorrida encontra-se pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, sendo o caso de se aplicar o art.
932,  V,  "b",  para  conceder  provimento  ao  recurso,  monocraticamente,  e  determinar  que
sejam  pagas  as  horas  extraordinárias  de  trabalho,  seguindo  a  fórmula  prevista  na
Constituição Federal (art. 7.º XVI), devendo, no momento da liquidação, serem considerados
os dias em que a jornada de trabalho foram, eventualmente, diminuídas; feriados; bem como
os períodos do recesso forense. (TJPB, Apelação nº. 0012612-14.2014.8.15.0251, - Não possui -,
Relator Des. Leandro dos  Santos , j. em 06-09-2016).

6 APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  IMPROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO  GRAU.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE. PAGAMENTO DA SÉTIMA HORA. SERVIDORA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMO NA
JORNADA  DE  TRABALHO.  AUSÊNCIA  DE  AUMENTO  NA  REMUNERAÇÃO.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE  DE
VENCIMENTOS.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. [...]. PROVIMENTO.
- 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. - Por ocasião do julgamento do RE nº 660.010/PR,
que teve sua repercussão geral submetida ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/73), o
Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela impossibilidade do acréscimo da carga horária dos
servidores públicos sem a respectiva vantagem remuneratória, sob pena de afronta ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos. […]. (TJPB, Apelação nº. 0013293-81.2014.8.15.0251, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator Des. Frederico Martinho da Nobrega Coutinho, j. em 27-06-2016).

7 CF, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (…)  XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal; (…).

8 Resolução  TJPB  nº.  01/15,  art.  5º.  O  servidor  respeitará  a  jornada  de  trabalho  de  seis  horas
ininterruptas, estipulada na forma do art. 19 da Lei Complementar nº. 58, de 30 de dezembro de
2003.

9 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (…) b)
acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  em



pagamento do valor corresponde ao número de horas extraordinárias diárias
efetivamente trabalhadas pelo Autor, na forma estabelecida no art. 7º, XVI, da
CF,  desde a vigência da Resolução TJPB nº. 33/09, na data de 19 de novembro
de 2009, até a edição da Resolução TJPB nº. 01/15, em 07 de janeiro de 2015,
corrigido, desde o inadimplemento, pelo índice oficial de remuneração básica,
acrescido  de  juros  moratórios  mensais,  a  partir  da  citação,  pelos  índices
aplicados à caderneta de poupança, conforme art.  1º-F, da Lei nº.  9.494/97,
bem como dos honorários advocatícios a serem arbitrados quando da fase de
liquidação da Sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC de 201510.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

julgamento de recursos repetitivos; (…).

10 Art. 85. […]. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado; […].


