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AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
–  SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL  –
AUMENTO  DA  JORNADA  ININTERRUPTA  DIÁRIA  DE
TRABALHO SEM O CORRESPONDENTE INCREMENTO
NA  REMUNERAÇÃO  – VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL –
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO ARE 660.010/PR,
JULGADO  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSSÃO
GERAL  – NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DAS
DIFERENÇAS  SALARIAIS  DECORRENTES  DA
AUSÊNCIA  DE  CONTRAPRESTAÇÃO  PELA  SÉTIMA
HORA TRABALHADA DURANTE O PERÍODO EM QUE
VIGOROU  A  ALUDIDA  JORNADA  LABORAL,
RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AGRAVO
QUE  NÃO  TRAZ  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO.

-  No ARE 660.010/PR, o Pretório Excelso, em julgamento
submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral,  firmou
orientação no sentido de que “a ampliação de jornada de
trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste
em violação  da  regra  constitucional  da  irredutibilidade  de
vencimentos”.

-  Verificando-se  que,  in  casu,  os Autores –  servidores
efetivos do  Poder  Judiciário  Estadual  –  tiveram a  sua
jornada de trabalho ininterrupta aumentada de 06 (seis) para
07 (sete) horas, sem o correspondente incremento salarial,
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deve  o  Estado/Promovido  ser  condenado  a  pagar  as
diferenças  salariais  devidas  durante  o  período  em  que
perdurou a aludida jornada laboral,  respeitada a prescrição
quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  111/116)  interposto  pelo
Estado da Paraíba contra a Decisão Monocrática (fls. 104/108) proferida nos
autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Manoel Alves Tavares de
Melo, Cássio Cícero Ribeiro e Jéfferson Aranha de Oliveira em face do ora
Agravante,  no  intuito  de  ver  determinada  a  condenação  do  Promovido  ao
pagamento retroativo de uma hora trabalhada diariamente, cumulada com os
reflexos de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário,
pelo período de novembro de 2009 até 2014.

Na sentença vergastada (fls. 62/65), o magistrado a quo julgou
o pedido procedente, nos seguintes termos:

[...]
Isto posto e tudo mais que dos autos consta e princípios de
direito  aplicáveis  à  espécie  julgo procedente o  pedido e
faço com base no art. 487, I do CPC c/c art. 7º VI e 39 § 3º
ambos  da  CF  para  condenar  o  demandado  a  pagar  aos
demandantes a verba não adimplida, relativa a sétima hora
de  efetivo  trabalho  dos  Autores  referente  ao  período  de
01/04/2010  a  31/12/2014,  já  que  o  período  anterior  foi
atingido pela prescrição quinquenal, com reflexo no décimo
terceiro  salário  e  terço  de  férias  do  período,  tudo  com
correção monetária  pelo  IGPM a partir  do  vencimento da
prestação e juros de mora com base nos índices aplicados à
caderneta de poupança estes a partir da citação.
Sem custas (art. 29 da Lei Estadual 5.672/92).
Condeno o demandado em honorários advocatícios estes à
razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
[...]

Decisão Monocrática às fls. 104/108, dando provimento parcial
à  Remessa  Necessária  e  à  Apelação  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba,
apenas para regular o índice de aplicação dos consectários legais.

Nas razões recursais do Agravo Interno (fls. 111/116), o Estado
da Paraíba arguiu, inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial por ausência
dos documentos indispensáveis à propositura da ação e, no mérito, afirma, em
apertada síntese, que a composição da remuneração do servidor já leva em
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conta a flexibilidade de horários prevista no regime jurídico.

Contrarrazões ao Agravo Interno às fls. 121/122, pugnando os
Agravados pelo desprovimento do recurso.

VOTO

- Da preliminar de inépcia da inicial.

Conforme  relatado  acima,  no  presente  agravo,  o
Promovido/Agravante arguiu a  inépcia  da  petição  inicial  por  ausência  dos
documentos indispensáveis à propositura da ação, assim como em não ter sido
comprovado a resistência do Estado da Paraíba em conceder os pagamentos
dos valores pleiteados.

A preliminar não merece guarida, pois, analisando a peça de
ingresso, verifica-se que os Autores juntaram documentos (fls. 12, 14 e 16) que
comprovam  suas  condições  de  servidores  efetivos  do  Poder  Judiciário
Estadual.

Ademais, é fato público e notório que, em regra, os servidores
do Tribunal  de Justiça da Paraíba cumpriam uma jornada de trabalho de 6
(seis) horas diárias ininterruptas até a entrada em vigor da Resolução TJPB nº
33/2009,  instituidora  da  jornada  ininterrupta  de  trabalho  dos  servidores  do
Poder Judiciário local correspondente a 7 (sete) horas diárias,  sem, contudo,
alterar as remunerações dos servidores para se adequarem a nova jornada de
trabalho.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

Embora o  Agravo  Interno confira ao relator a faculdade de se
retratar monocraticamente da decisão objeto do recurso, entendo que, in casu,
o  decisum ora agravado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos,
razão pelo qual trago ao crivo deste órgão colegiado a Ementa da decisão, nos
seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL  E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
DE COBRANÇA – SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL  – AUMENTO DA JORNADA ININTERRUPTA
DIÁRIA  DE  TRABALHO  SEM  O  CORRESPONDENTE
INCREMENTO  NA  REMUNERAÇÃO  – VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO ARE
660.010/PR,  JULGADO  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA
REPERCUSSÃO  GERAL  – NECESSIDADE  DE
PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS  SALARIAIS
DECORRENTES  DA  AUSÊNCIA  DE
CONTRAPRESTAÇÃO  PELA  SÉTIMA  HORA
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TRABALHADA  DURANTE  O  PERÍODO  EM  QUE
VIGOROU  A  ALUDIDA  JORNADA  LABORAL,
RESPEITADA  A  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL –
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  CONSECTÁRIOS LEGAIS
– ADIS 4357 e 4425 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI
11.960/2009  –  ART.  932,  V,  "B"  DO  CPC/15  –
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO  CÍVEL  E  DA
REMESSA NECESSÁRIA.

-  No ARE 660.010/PR, o Pretório Excelso, em julgamento
submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral,  firmou
orientação no sentido de que “a ampliação de jornada de
trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste
em violação  da  regra  constitucional  da  irredutibilidade  de
vencimentos”.

-  Verificando-se  que,  in  casu,  os Autores –  servidores
efetivos do  Poder  Judiciário  Estadual  –  tiveram a  sua
jornada de trabalho ininterrupta aumentada de 06 (seis) para
07 (sete) horas, sem o correspondente incremento salarial,
deve  o  Estado/Promovido  ser  condenado  a  pagar  as
diferenças  salariais  devidas  durante  o  período  em  que
perdurou a aludida jornada laboral,  respeitada a prescrição
quinquenal.

-  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  em se
tratando  de  matéria  não  tributária,  os  juros  de  mora
correrão,  a partir da citação, com índices previstos no  art.
1º-F da Lei n. 9.494/97  (observando-se as suas alterações
pela  MP 2.180-35, de 24.08.2001  e  pela Lei n. 11.960,  de
30.6.2009). No que pertine à correção monetária,  a contar
de cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada em vigor
da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos “índices
de remuneração básica da caderneta de poupança”  até o
dia  25.03.15, marco após  o qual,  os créditos deverão ser
corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo  pagamento,  em
razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
respectiva modulação de efeitos.

No mesmo sentido, seguem julgados deste Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. 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
PROCEDENTE.  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

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 4



Agravo Interno Nº 0000407-68.2015.815.0751

VENCIMENTAL.  RETORNO  AO  EXPEDIENTE  DE  SEIS
HORAS  ININTERRUPTAS,  DIANTE  DA  FALTA  DE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA  PARA  RETIFICAÇÃO  DO  ÍNDICE  A  SER
APLICADO  NA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  Corte  de  Justiça
Paraibana, em sessão administrativa, ocorrida em 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, 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, IV, "b", para manter, monocraticamente, a Sentença
analisada.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011815620168150301,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 23-08-2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DA
CARGA  HORÁRIA  DOS  SERVIDORES  DO  PODER
JUDICIÁRIO ESTADUAL. SÉTIMA HORA DE TRABALHO.
FATO  INCONTROVERSO.  INEXISTÊNCIA  DE  NORMA
LEGAL QUE AUTORIZE INCREMENTO REMUNERATÓRIO
REFERENTE  AO  ACRÉSCIMO  DA  JORNADA  DE
SERVIÇO.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  PRECEDENTE
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  COM
REPERCUSSÃO  GERAL RECONHECIDA.  OCORRÊNCIA
DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO DA EXIGÊNCIA
MÍNIMA DE FORÇA DE TRABALHO PARA SEIS HORAS
ININTERRUPTAS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
PROVIMENTO DO APELO. - 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  TJPB,
passou a exigir sete horas, sem o respectivo aumento
remuneratório,  pelo  que  é  devido  o  respectivo
pagamento. -  “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.
(…)  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
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inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da
Constituição  Federal.  (…)  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.
(...) (STF, RE n.º 660.010/PR, Rel.:Min. Dias Toffoli, Plenário,
D.J.:30/10/2014)”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00003327420158150251,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO , j. em 10-05-2016) (grifei)

Logo,  mediante  tais  considerações,  tenho  que  o  direito  dos
demandantes é  cristalino,  porque  é  devido  o  recebimento  das  diferenças
salariais decorrentes da ausência do correspondente incremento salarial nos
vencimentos dos Autores, quando do aumento das suas jornadas de trabalho
de 06 (seis) para 07 (horas), devendo tal condenação incidir apenas durante o
período de vigência da jornada fixada pelas Resoluções TJPB nº 33/2009 e
14/2010,  até  a  entrada  em vigor  da  Resolução  nº  01/2015,  instituidora  da
redução da jornada.

 
Assim,  considerando  que  o  Agravante  não  trouxe  nenhum

subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agravado, que está em
consonância com as jurisprudências citadas, subsiste incólume o entendimento
nele esposado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao presente  Agravo
Interno,  majorando os  honorários  advocatícios  anteriormente  fixados,  para
arbitrá-los em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 3º e § 11 do CPC-15.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09
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