
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001863-55.2013.815.0191.
Origem : Vara Única da Comarca de Soledade.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Verônica Maciel Pessoa da Silva.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva e outros.
Apelado : Município de Cubati.
Advogado : Moisés Tavares de Morais.

PROCESSUAL CIVIL.  DEMANDA DE  PAGA-
MENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSI-
ONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE EDU-
CAÇÃO  BÁSICA.  AUSÊNCIA DE  INFORMA-
ÇÃO QUANTO À JORNADA DE TRABALHO A
QUE É SUBMETIDA A PARTE AUTORA. MA-
NIFESTO DEFEITO QUE CONCRETAMENTE
IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DE MÉRITO DA
AÇÃO.  VÍCIO  PASSÍVEL  DE  CORREÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA INSTRUTÓRIA
APTA A SANEAR A IRREGULARIDADE VERI-
FICADA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DE
IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADO EM AU-
SÊNCIA DE PROVA DO DIREITO AUTORAL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURA-
DO.  NULIDADE  DA SENTENÇA.  DECRETA-
ÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

-  Em se  tratando da temática  do  piso nacional  dos
profissionais do magistério público de educação bási-
ca, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, bem como
verificando-se o entendimento pacificado no sentido
de que o pagamento do valor fixado em lei deve res-
peitar a proporcionalidade da carga horária a que se
encontra submetido o professor, é dever do magistra-
do, constatando que não há na petição inicial sequer o
relato sobre a jornada de trabalho pela qual o Municí-
pio promovido remunera a parte autora, determinar a
emenda da peça de ingresso.
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- A conduta do magistrado de afirmar, no próprio fun-
damento da sentença, a falta de informação crucial a
respeito de situação fática que impede o juízo de mé-
rito acerca da procedência ou improcedência do in-
conformismo da parte demandante, ainda que sob o
aparente escudo da ausência de prova do direito auto-
ral,  configura verdadeiro  cerceamento do direito  de
defesa da autora, implicando, substancialmente, inde-
vido julgamento antecipado da lide, sem o imperioso
respeito à boa instrução do feito.

- Verificando-se que o decisório foi prolatado anteci-
padamente em desconformidade com a exigência nor-
mativa, posto que evidenciada a necessidade de dila-
ção probatória, deve o mesmo ser anulado, para a rea-
lização da adequada instrução processual.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Verônica  Maciel
Pessoa da Silva contra sentença (fls. 52/54), proferida pelo Juízo da Comarca
de Soledade que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada pelo
recorrente em face do Município de Cubati, julgou improcedentes os pedidos
autorais.

Na peça de ingresso (fls. 02/05), a autora relata que é servidora
da  edilidade  demandada,  exercendo  a  função  de  professora  municipal,
destacando que, desde o advento da Lei nº 11.738/2008, faz jus ao piso salarial
profissional  nacional.  Assevera  que  o  ente  promovido  não  vem  pagando
corretamente  o  piso  nacional  dos  profissionais  do  magistério  público  de
educação básica,  pois,  com o fim de  atingir  o  patamar mínimo,  agrega ao
salário-base outras vantagens.

Ao  final,  pugna  pela  procedência  do  pedido,  condenando  a
edilidade municipal ao “pagamento de todas as diferenças salariais vencidas
desde  janeiro  de  2009  e  vincendas,  tendo  como  parâmetro  o  piso  legal
nacional,  com as  devidas  correções  monetárias,  incidência  de  juros  e  os
devidos reflexos no: 13º salário, férias, recolhimentos previdenciários”.

Liminar indeferida (fls. 35).

Contestando a ação (fls. 38/39), o Município de Cubati aduz
que efetuou o pagamento proporcional às horas trabalhadas.

Réplica impugnatória (fls. 41/49).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 52/54), cuja
ementa assim restou redigida:

“COBRANÇA – PROFESSOR – PISO NACIONAL –
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VENCIMENTO PAGO ABAIXO DO PISO FIXADO
EM  LEI  –  PROPORCIONALIDADE  –
POSSIBILIDADE  –  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
DIREITO  DO  AUTOR  –  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.
- 'O que a lei afirmou é que o Piso Nacional é igual a
R$ 950,00 mensais (valor da época da publicação da
lei), pago como vencimento (ou seja, sem que se leve
em  conta  as  gratificações  e  demais  verbas
acessórias), por uma jornada de 40 horas semanais
(proporcional  nos  demais  casos),  sendo  que  essa
jornada deve ser cumprida de modo que, no máximo,
2/3 sejam exercidos em atividades de interação entre
professores e alunos'.
- Disciplina o art. 333, I do CPC que cabe ao autor
comprovar  sua  alegação,  não  tendo  a  parte
desincumbindo-se  de  sua  obrigação  no  presente
caso”.

Inconformada, a demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
56/67), afirmando o equívoco do magistrado ao concluir que incumbia à parte
autora  comprovar  a  jornada  exercida  e  demonstrar  1/3  das  atividades
extraclasse. Defende a inversão do ônus da prova em se tratando de ação de
cobrança  de  remuneração  de  servidor  público,  sustentando  que  ao  ente
federado cabe colacionar aos autos documentos, tais como a ficha financeira e
controle  das  atividades  desempenhadas  pelo  promovente,  sendo  deste  a
incumbência  de  demonstrar  que  o  servidor  não  tem  direito  ao  valor
remuneratório pretendido em conformidade com a Lei nº 11.738/2008.

Discorre acerca das regras estabelecidas pelo Piso Nacional dos
Professores, bem como de sua necessária compatibilização com o Plano de
Cargos,  Carreira e Remuneração do Magistério Municipal – PCCR (Lei nº
279/2009),  asseverando  a  necessidade  de  um acréscimo  remuneratório  em
todos  os  níveis  e  classes  da  profissão  de  forma  que  seja  respeitada  a
desigualdade de vencimentos entre os diversos níveis e classes.

Aduz que a carga horária exigida pelo Município, em virtude do
alegado  desrespeito  ao  terço  de  horas  destinados  a  atividades  extraclasse,
supera  o  limite  estabelecido  em lei,  fazendo  horas  extras  semanais,  “não
havendo que se falar em pagamento proporcional a jornada exercida”.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença,  condenando-se  o  demandado  “ao  pagamento  das  diferenças
salariais  e  a  implantação  do  Piso  Nacional  dos  Professores,  julgando
totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial”.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 69v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 73/76).
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É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como  relatado,  a  parte  autora,  Professora  do  Município
demandado, relata que este não vem cumprindo o valor fixado a título de piso
nacional  dos  profissionais  do  magistério  público  de  educação  básica,
estabelecido pelo Lei nº 11.738/2008.

A edilidade, por sua vez, contesta a narrativa autoral, afirmando
que  efetua  o  pagamento  dos  respectivos  profissionais,  de  acordo  com  a
proporcionalidade observada em relação à carga horária desempenhada pelos
servidores.

Impugnando  esta  alegação  defensiva,  a  demandante  ressalta,
genericamente,  que  sua  carga  horária  é  superior  a  40  (quarenta)  horas
semanais, especialmente se considerando o desrespeito à proporcionalidade de
horas trabalhadas em sala de aula e daquelas atividades extraclasse, previstas
em lei na proporção de 2/3 e 1/3, respectivamente.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar, elucidou que o
valor  do  piso  nacional  é  fixado para  uma jornada  de  40  (quarenta)  horas
semanais, aduzindo que a Lei Municipal nº 279/2009 disciplina o novo Plano
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, no qual consta
critérios da jornada de trabalho e remuneração, discriminando como jornada
básica de 25 (vinte e cinco) horas semanais, havendo a possibilidade de ser
ampliada  em  casos  previstos  em  mais  15  (quinze)  horas,  totalizando  40
(quarenta) semanais.

Conclui pela inexistência de prova quanto à carga horária de
trabalho a que se encontra submetida a autora, afirmando que a esta incumbia
o  ônus  probatório  de  uma  circunstância  essencial  à  demonstração  do  fato
constitutivo de seu direito, haja vista o entendimento de que o pagamento do
piso deve ser realizado proporcionalmente à jornada de trabalho efetivada.

Pois bem, de antemão, cumpre registrar o verdadeiro imbróglio
processual  gerado  pela  condução  da  instrução  do  presente  feito,  desde  o
próprio  juízo  de  análise  inicial  da  peça  de  ingresso,  passando  ainda  pela
colheita  de  provas  e  necessária  delimitação  mínima  acerca  dos  defeitos  e
irregularidades  da  ação capazes de dificultar  o  julgamento  de mérito  desta
demanda.

Em se tratando da temática do piso nacional  dos profissionais
do  magistério  público  de  educação  básica,  estabelecido  pela Lei  nº
11.738/2008, bem como verificando-se o entendimento pacificado (inclusive
fundamentado na sentença) no sentido de que o pagamento do valor fixado em
lei  deve  respeitar  a  proporcionalidade  da  carga  horária  a  que  se  encontra
submetido o  professor,  é  dever  do  magistrado,  constatando que  não há  na
petição  inicial  sequer  o  relato  sobre  a  jornada  de  trabalho  pela  qual  o
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Município promovido remunera a autora,  determinar  a  emenda da peça de
ingresso.

É esse o comando inserto no art. 284 do Código de Processo
Civil, in verbis:

“Art.  284.  Verificando o juiz  que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283,  ou  que  apresenta  defeitos  e  irregularidades
capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete, no
prazo de 10 (dez) dias.  
Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

A regra processual acima indicada confere ao magistrado um
mecanismo de valor inestimável, corolário do princípio do impulso oficial, e
que possibilita o cumprimento efetivo e substancial da promoção da devida
tutela jurisdicional, mediante a determinação da correção, na origem, de um
defeito  que,  manifestamente,  repercutirá  no  julgamento  final  de  mérito,
dificultando-o ou mesmo o impossibilitando, como no caso dos autos.

Sobre  o  tema,  Alexandre  Freitas  Câmara  leciona,
didaticamente, a respeito da cognição, minimamente superficial, que o juízo a
quo deve  fazer  quando  se  depara  com  o  recebimento  da  petição  inicial,
afirmando que há a possibilidade de não se constatar vício, caso em que há o
regular processamento da ação; bem como igualmente existe a possibilidade
de se averiguar um vício, que pode ser insanável ou sanável. Neste último
caso, caberá ao juiz determinar à parte autora que emende a inicial, sanando o
defeito que dificulte o julgamento de mérito. A respeito, veja-se:

“Elaborada a petição inicial,  é a mesma levada a
juízo, devendo o juiz, neste primeiro momento, fazer
uma análise  da observância dos requisitos  formais
da demanda, a fim de pronunciar-se, pela primeira
vez,  no  processo.  Três  hipóteses  podem,  então,
ocorrer:  a  petição inicial  pode preencher  todos os
seus requisitos (ao menos à primeira vista), caso em
que  estará  apta  a  permitir  um  regular
desenvolvimento  do  processo;  poderá  conter  um
vício  sanável;  e  poderá,  por  fim,  conter  vício
insanável.
Considerando-se que a petição inicial que preencha
todos  os  seus  requisitos  será  apta  a  permitir  o
regular desenvolvimento do processo daí em diante,
afigura-se mais importante,  por ora,  a análise  das
consequências  de  haver  vício  naquela  petição.
Assim, tendo a petição inicial um vício sanável (e.g.,
o autor deixou de indicar o valor da causa), deverá o
juiz determinar ao demandante que saneie o vício no
prazo de dez dias (art. 284). Este prazo, porém, será
de apenas quarenta e oito horas se o vício da petição
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inicial for a ausência de indicação do endereço do
advogado  (art.  39,  parágrafo  único,  do  CPC).
Sanado o vício, a petição inicial encontrar-se-á apta
a permitir  o  regular  desenvolvimento  do  processo.
Decorrido  o  prazo  sem  que  o  vício  seja  sanado,
deverá  o  juiz  indeferir  liminarmente  a  petição
inicial”  (CÂMARA,  Alexandre  Freitas.  Lições  de
direito processual civil. Lumen Juris: Rio de Janeiro,
2008. p. 313-314).

Na  hipótese,  é  patente  que  a  ausência  da  mera  alegação  da
jornada de trabalho da servidora, que pretende o pagamento do correto valor
do piso  nacional,  configura  um vício  que,  concretamente,  impossibilitou o
julgamento de mérito acerca da procedência ou improcedência do fundamento
autoral de que sua remuneração vem sendo paga a menor, culminando com
uma sentença  que  negou a tutela  jurisdicional  pretendida  pela  demandante
com base na não indicação, e respectiva prova, acerca da carga horária a que é
submetida a autora.

Em situações  de  julgamento  antecipado,  em  que  o  juiz  não
observa  a  necessária  conduta  procedimental  e,  de  forma  verdadeiramente
incongruente, julga improcedente o pedido em decorrência da verificação de
um vício sanável, confiram-se os julgados:

“PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA EX DELITO.  INDEFERIMENTO
INICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL . ART.
284,  DO  CPC.  NECESSIDADE  PRÉVIA  DE
OPORTUNIZAÇÃO  DE  EMENDA  DA  INICIAL.
DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE  DO  PROCESSO.
GARANTIA  DA  EFETIVIDADE  PROCESSUAL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE.
PROVIMENTO.  I  -  O  indeferimento  da  petição
inicial,  quer  por  força  do  não  preenchimento  dos
requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC,
quer  pela verificação de defeitos  e irregularidades
capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
reclama  a  concessão  de  prévia  oportunidade  de
emenda ao autor e  o transcurso in albis  do prazo
para cumprimento da diligência determinada, ex vi
do disposto no artigo 284, do CPC . Precedentes do
STJ;  II  -  a  emenda  da  petição  inicial  é  direito
subjetivo  do  autor,  constituindo  cerceamento  desse
direito, portanto de defesa (CF/1988, art. 5º, incisos
XXX  e  LV),  o  indeferimento  liminar  da  petição
inicial,  sem dar-lhe  oportunidade  para  emendá-la,
em  sendo  a  emenda  possível;  III  -  apelação
provida”.
(TJ-MA - AC: 119362009 MA , Relator: CLEONES
CARVALHO  CUNHA,  Data  de  Julgamento:
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21/07/2009).

“CONTESTAÇÃO  APÓCRIFA.  VÍCIO  SANÁVEL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE  DA
DECISÃO QUE CONSIDEROU A DEFESA COMO
INEXISTENTE E ENCERROU PRECOCEMENTE A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A decisão que declara
inexistente  a  peça  de  defesa  por  esta  não  se
encontrar assinada sem oportunizar a manifestação
da ré, e sem ser dada a oportunidade para que se
sanar  a  irregularidade,  implica  cerceamento  do
direito de contraditório e da ampla defesa, previstos
constitucionalmente  (art.  5º,  LV,CF),  notadamente
por ter a demandada sido declarada revel por esta
razão,  devendo  ser  anulado  todo  o  processado  a
partir  da  audiência  em  que  se  verificou  o  ato
judicial,  facultando-se  às  partes  a  produção  de
provas”.
(TRT-1 - RO: 1478007920075010019 RJ ,  Relator:
Leonardo  Dias  Borges,  Data  de  Julgamento:
13/11/2012,  Oitava  Turma,  Data  de  Publicação:
2012-12-04).

Nesse mesmo sentido, em demanda idêntica à dos autos, esta
própria Corte de Justiça asseverou a necessidade de dilação probatória quanto
à  verificação  da  carga  horária  do  Professor  no  Município  de  Cubati,
especialmente se considerando o que dispõe a lei municipal acerca da jornada
de  trabalho,  ressaltando,  inclusive,  que  o  ônus  de  prova  recai,  por  essa
circunstância, na edilidade municipal, e concluindo pelo indevido julgamento
antecipado da lide, sem que tivesse observado a devida instrução processual.
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PAGAMENTO  DE  PISO
SALARIAL  DE  PROFESSOR.  AUSÊNCIA  DE
INFORMAÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA  DO
PROFISSIONAL.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
VERDADE  REAL.  CAUSA  NÃO  MADURA.
NULIDADE DA SENTENÇA. DECRETA- ÇÃO DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 
- Diante da excepcional discricionariedade definida
pelo  artigo  29  da  Lei  Municipal  nº  279/2009  na
fixação  da  carga  horária  dos  professores  –  que
podem  laborar  de  25  a  40  horas  semanais  -  é
imprescindível  a  verificação,  in  casu,  do
quantitativo  do  lapso  temporal  desenvolvido
efetivamente,  a  fim  de  servir  de  paradigma  para
aplicação da norma definidora do piso salarial ao
caso concreto. 
-  Verificado  que  o  decisório  foi  prolatado
antecipadamente  em  desconformidade  com  a
exigência  normativa,  posto  que  evidenciada  a
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necessidade de dilação probatória, deve o mesmo ser
anulado, para a realiza- ção da adequada instrução
processual. 
-  Cabe ao município  informar  a  carga horária  de
seus servidores, pois é este quem possui o poder de
fixação e controle sob a mesma”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018566320138150191,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO, j.  em 16-01-2015).
(grifo nosso).

No aresto acima colacionado, ressalta-se que:

“(...)os profissionais do magistério da rede de ensino
básico da edilidade demandada labutam 25 (vinte e
cinco)  horas  semanais,  podendo  haver
suplementação de mais 15 (quinze) horas em caso de
necessidade de serviço, conforme se extrai do artigo
29 da Lei Municipal nº 279/2009. 
Ou seja, há uma margem de discricionariedade da
administração na fixação da carga horária, fato não
devidamente esclarecido nos autos, uma vez que nem
a autora nem muito menos o município mencionam
qual lapso temporal efetivamente laborado no caso
dos autos. 
Ora, tal informação é imprescindível para a análise
da correta aplicação do piso salarial do magistério. 
Com efeito, sem este paradigma não há como aplicar
o direito ao caso concreto, devendo a sentença ser
cassada, uma vez a causa não se encontrar madura
para julgamento. 
Digo  isso  porque,  ao  meu  sentir,  caberia  ao
magistrado,  diante  da  ausência  de  tal  dado,
determinar  ao  ente  público,  detentor  do  poder  de
fixação e controle do horário de todos os servidores,
que confirmasse a quantidade de horas trabalhadas
pela  demandante,  com supedâneo no princípio da
verdade real”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018566320138150191, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO, j. em 16-01-2015). (grifo
nosso).

Dentro  desse  cenário,  verifica-se  a  existência  de  mácula  ao
direito de defesa de ambos os litigantes, seja em relação à parte autora, que
teve seu pedido julgado improcedente ante a inexistência de informação acerca
de sua carga horária, seja quanto ao Município que, possuindo o ônus de prova
quanto ao fato extintivo de que paga proporcionalmente o piso de acordo com
a jornada de trabalho da professora demandante,  poderia  ver modificado o
julgamento em seu desfavor por uma aplicação fictícia da carga horária da
servidora.
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Assim,  a  conduta  do  magistrado  de  afirmar,  no  próprio
fundamento da sentença, a falta de informação crucial a respeito de situação
fática que impede o juízo de mérito acerca da procedência ou improcedência
do inconformismo da parte demandante, ainda que sob o aparente escudo da
ausência  de prova  do  direito  autoral,  configura  verdadeiro  cerceamento do
direito  de  defesa  da  autora,  implicando,  substancialmente,  indevido
julgamento antecipado da lide, sem o imperioso respeito à boa instrução do
feito.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  considerando o  cerceamento  do
direito  de  defesa  da  parte  autora,  bem  como  o  verdadeiro  julgamento
antecipado  da  lide  sem  a  observância  da  devida  instrução  processual,
DECRETO a nulidade da sentença, para determinar que o processo retorne à
instância inferior, a fim de que seja sanada a falta de informação precisa e
essencial  acerca  da  jornada  de  trabalho  a  que  é  submetida  a  demandante,
oportunizando-se, inclusive, a correlata produção probatória quanto à situação
funcional junto à edilidade.

P.I. 

João Pessoa, 17 de abril de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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