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PRELIMINAR:  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

A AUSÊNCIA DE  AUDIÊNCIA DE  TENTATIVA DE
CONCILIAÇÃO NÃO É CAUSA SUFICIENTE PARA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA
VEZ  QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A
RESPONDER  A  TODAS  AS  QUESTÕES
SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA
ENCONTRADO  MOTIVO  SUFICIENTE  PARA
PROFERIR A DECISÃO.

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. PROFESSOR  MUNICIPAL.  PISO
SALARIAL  NACIONAL.  LEI  FEDERAL  Nº
11.738/08.  INCIDÊNCIA  PROPORCIONAL  À
JORNADA  DE  TRABALHO.  PREVISÃO EM LEI
MUNICIPAL.   PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA

[…]   a  Edilidade  ao  editar  a  Lei  Municipal  nº
232/2012, que altera dispositivo da Lei nº 210/2009,
revoga a Lei nº 227/2011 e dá outras providências,
estipulou em seu art. 1º o piso salarial proporcional a
uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) e 40
(quarenta)  horas  semanais,  estando,  assim,
totalmente de acordo com a Lei Federal 11.738/2008
e em conformidade com o julgamento da ADI 4167.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
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Estado da Paraíba, por unanimidade, em Rejeitar a Preliminar e, no mérito,
por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL E A
REMESSA NECESSÁRIA,  nos  termos do  voto  do  relator  e  da  certidão de
julgamento de fl.112.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  de  Apelação  Cível

interposta pelo Município de Tenório contra a sentença proferida pelo Juiz de

Direito Comarca de Juazeirinho, que julgou procedente, em parte, os pedidos

formulados na inicial, condenando o Município a pagar a Autora, a diferença do

valor  que  deveria  ter  recebido  se  tivesse  obedecido  ao piso  salarial  dos

professores  do  magistério  público  da  educação  básica,  compreendendo  o

período  de  27  de  abril  de  2011  (data  do  julgamento  do  STF  onde  ficou

estipulado o marco da vigência da Lei nº 11738/2008) e 01 de abril de 2012 (Lei

Municipal que instituiu o Piso do Magistério), condenando ainda o Município a

reservar 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes para fins de dedicação a

atividade extraclasse.

A  Recorrente  interpôs  recurso  às  fls.  74/80,  requerendo  a

reforma da sentença,  argumentando,  em preliminar,  cerceamento de defesa

pela não designação de audiência de conciliação e de instrução e julgamento,

bem como, no mérito, afirma que Autor não labora em jornada de 40 horas

semanais,  e  que  sua  remuneração  já  supera  a  proporcionalidade  do  piso

nacional.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme

certidão de fl. 83.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em

parecer (fls. 98/100), não opinou sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa
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O ora Recorrente  aduziu  que teve restringido  seu direito  de

defesa quando o Juiz de primeiro grau decidiu de forma antecipada a lide, sem

questionar as partes se não teriam provas a produzir.

Com  efeito,  portanto,  percebe-se  que  o  juiz  singular,  após

analisar todas as provas acostadas aos autos e ter formado de pronto o seu

convencimento,  entendeu  que  não  havia  a  necessidade  de  mais  delongas

procedimentais,  julgando  antecipadamente  a  lide,  com  base  na  legislação

processual  civil  vigente  e  em  perfeita  observância  ao  caso  que  lhe  foi

submetido, concedendo-lhe a devida solução judicial.

Não  é  demais  lembrar  que  o  julgador  não  está  obrigado  a

responder  a  todas  as  questões  suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

Mérito

A  Lei  nº  11.738/2008,  que  estabelece  o  piso  nacional  do

magistério é clara quando faz referencia à jornada de trabalho de 40 (quarenta)

horas semanais, para fixar o valor da base salarial:

Art.  2º  O  piso  salarial  profissional  nacional  para  os
profissionais  do magistério  público  da educação básica
será  de  R$  950,00  (novecentos  e  cinquenta  reais)
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade
Normal,  prevista no art.  62  da Lei  no 9.394,  de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do  qual  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  não  poderão  fixar  o  vencimento  inicial  das
Carreiras do magistério público da educação básica, para
a  jornada  de,  no  máximo,  40  (quarenta)  horas
semanais.

[…]

§  3º  Os  vencimentos  iniciais  referentes  às  demais
jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais
ao valor mencionado no caput deste artigo.
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Nesta senda, a Edilidade ao editar a Lei Municipal nº 232/2012,

que altera dispositivo da Lei nº 210/2009, revoga a Lei nº 227/2011 e dá outras

providências,  estipulou  em  seu  art.  1º  o  piso  salarial  proporcional  a  uma

jornada de trabalho de 25 (vinte  e  cinco)  e  40  (quarenta)  horas  semanais,

estando,  assim, totalmente de acordo com a Lei  Federal  11.738/2008 e em

conformidade com o julgamento da ADI 4167:

Mantenho o entendimento já externado no julgamento da
medida  cautelar,  para  julgar  compatível  com  a
Constituição a definição da jornada de trabalho. A jornada
de quarenta horas semanais tem por função compor o
cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o
parâmetro  monetário  de  R$  950,00.  A  ausência  de
parâmetro  de  carga  horária  para  condicionar  a
obrigatoriedade de adoção do valor do piso poderia levar
a distorções regionais e potencializar o conflito judicial,
na  medida  em  que  permitiria  a  escolha  de  cargas
horárias desproporcionais ou inexequíveis.  Profissionais
com  carga  horária  diferenciada,  para  mais  ou  para
menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite
mínimo de pagamento.1

Além destas razões, é bastante oportuno salientar o trecho do

Parecer Ministerial (fls. 108/115) a respeito do caso em tela:

Apenas  a  título  de  ilustração  vejamos  que  no  ano  de
2011,  o  valor  do  Piso  Salarial  Profissional  era  de  R$
1.187,00 para o profissional que desempenhasse carga
horária semanal de 40 horas, No caso dos autos, as 30
horas  de  atividades  desempenhadas  pela  autora
deveriam  ser  remuneradas  à  seguinte  proporção
monetária: R$ 890,25.

Contudo, ao analisar os contracheques, acostados pela
própria demandante, percebemos que seu salário base,
no  mesmo  ano,  correspondeu  a  R$  1.184,00  (fl.  23).
Sendo, portanto, superior ao piso, não havendo portanto,
motivos para pleitear qualquer complementação.

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça de Minas

Gerais em diversos julgados:

ADMINISTRATIVO.  PROFESSOR  ESTADUAL.  PISO
SALARIAL  NACIONAL.  LEI  FEDERAL  Nº  11.738/08.
CONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  IMPLEMENTAÇÃO

1 Julgamento  da  ADI  4167,  STF,  Relatoria  do  Ministro  Joaquim  Barbosa,  disponível  em
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626497  Acesso  em
25.10.2013
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DO PISO.  INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA
DE  TRABALHO. SENTENÇA  REFORMADA  EM
REEXAME  NECESSÁRIO.  RECURSO  DE  APELAÇÃO
INTERPOSTO POR MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  RECURSO
INTERPOSTO  PELO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS
CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Federal nº 11.738/08,
que fixou piso salarial  nacional  para os professores da
educação básica da rede pública de ensino com base no
valor  do estipêndio (vencimento básico),  fora declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
controle  concentrado  (ADI  4.167/DF).  2.  Consoante
entendimento fixado pela Suprema Corte,  o pagamento
do piso deve ser feito com base no valor da remuneração
até 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da
ADI 4.167/DF, ao passo que, a contar de maio de 2011, o
piso deve corresponder ao valor do vencimento básico. 3.
O  piso  salarial  estabelecido  pela  Lei  nº  11.738/08
refere-se à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais (art. 2º, § 1º), de forma que o valor do piso
no âmbito estadual, em que a jornada de trabalho dos
professores é inferior, deve ser encontrado com base
na  proporcionalidade  da  carga  horária  fixada  na
legislação local. 4. Comprovado que o Estado efetuou
o  pagamento  da  remuneração/subsídio  do  servidor
em valor superior ao piso proporcional, não há falar-
se  no  direito  à  percepção  das  diferenças
remuneratórias  pleiteadas  na  inicial. (TJMG;  AC-RN
1.0024.11.147963-0/001; Rel. Des. Bitencourt Marcondes;
Julg. 12/09/2013; DJEMG 23/09/2013)
 
E:

ADMINISTRATIVO.  PROFESSOR  ESTADUAL.  PISO
SALARIAL  NACIONAL.  LEI  FEDERAL  Nº  11.738/08.
CONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  IMPLEMENTAÇÃO
DO PISO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA
DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.  1.  A Lei
Federal nº 11.738/08, que fixou piso salarial nacional para
os professores da educação básica da rede pública de
ensino  com  base  no  valor  do  estipêndio  (vencimento
básico),  fora  declarada  constitucional  pelo  Supremo
Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI
4.167/DF).  2.  Consoante  entendimento  fixado  pela
Suprema Corte, o pagamento do piso deve ser feito com
base no valor da remuneração até 27 de abril de 2011,
data do julgamento definitivo da ADI 4.167/DF, ao passo
que, a contar de maio de 2011, o piso deve corresponder
ao  valor  do  vencimento  básico.  3.  O  piso  salarial
estabelecido pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º),
de forma que o valor do piso no âmbito estadual, em que
a jornada de trabalho dos professores é inferior, deve ser
encontrado  com  base  na  proporcionalidade  da  carga
horária fixada na legislação local. 4. Comprovado que o
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Estado  efetuou  o  pagamento  da
remuneração/subsídio do servidor em valor superior
ao piso proporcional, não há que se falar no direito à
percepção das diferenças remuneratórias pleiteadas
na  inicial. (TJMG;  APCV 1.0024.11.196248-6/001;  Rel.
Des.  Bitencourt  Marcondes;  Julg.  22/08/2013;  DJEMG
02/09/2013)

Contudo,  o  magistrado  observou  o  pagamento  a  menor  da

remuneração de acordo com o piso salarial nacional,  no mês de maio de 2011,

sustentando que o valor deveria ter observado a proporção que corresponderia

a  R$ 1.187,00 (mil,   cento  e oitenta  e sete  reais),  quando os  vencimentos

básicos  do  Autor  consistiram  no  pagamento  da  quantia  de  R$  848,85

(oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

No caso em exame, verifica-se que o Autor está sujeito a uma

jornada  de  25  (vinte  e  cinco)  horas  semanais,  apresentando-se  como  fato

incontroverso entre autor e demandado. Assim, tratando-se de carga horária

inferior  a  40  (quarenta)  horas  semanais,  o  pagamento  do  piso  salarial

estabelecido pela Lei Federal nº. 11.738/08 deve se dar de forma proporcional,

conforme expressa previsão no artigo §3º do artigo 2º da referida Lei.

Ressalto que este é o entendimento do Tribunal de Justiça da

Paraíba:

“APELAÇÃO CÍVEL.  PISO SALARIAL NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO  PÚBLICO  DA
EDUCAÇÃO  BÁSCIA.  LEI  Nº  11.738/2008.
VENCIMENTO  INICIAL  DA  CARREIRA.
ENTENDIMENTO  DO  STF.  PAGAMENTO
PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE  TRABALHO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. O
piso  salarial  profissional  nacional  dos  profissionais  do
magistério público da educação básica, de que trata a Lei
nº  11.738/2008,  fixa  o  vencimento  inicial  das  carreiras
daqueles  profissionais,  podendo  ser  pago
proporcionalmente  à  jornada  de  trabalho.  Com  essas
considerações, nego provimento à apelação,   mantendo,
incólume,  a  sentença  vergastada.”  (TJPB;  AC
018.2011.002833- 1/001; Terceira Câmara Especializada
Cível;  Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida;   DJPB
19/12/2013; Pág. 32 

Por fim, observada a referida proporcionalidade, bem como os
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valores  do  piso  para  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas  semanais,

divulgados  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  –  MEC  em  seu  sítio

eletrônico,  o  apelado  faria  jus  a  uma  remuneração  total  não  inferior  a  R$

741,87 (setecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) no ano de

2011;  e a R$ 906,87 (novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos) em

2012. Registre-se que, a partir de 27 de abril de 2011, este valor (R$ 741,87)

deve ser considerado apenas em relação ao vencimento-base, sem o cômputo

das demais vantagens a que faz jus. 

Diante  do  quadro  acima  esposado,  percebe-se  que  o

demandante,  ao contrário do que afirmado pelo juiz sentenciante,  percebeu

proporcionalmente o piso salarial nacional, inclusive, a partir do mês de maio

de 2011, sendo remunerado acima do mínimo que deveria a edilidade observar

para o fiel atendimento das normas contidas na Lei nº 11.738/2008.

A implantação da reserva de 1/3 da carga horária do professor

para atividades extraclasses, que consistem em preparação de aulas,  provas,

reuniões pedagógicas,  dentre outras,  é  medida que se impõe,  ante a clara

disposição legal  neste  sentido,  bem como a  comprovada desobediência  do

Município no cumprimento deste medida.

Logo, merece ser mantido o decisum de primeiro grau no que

concerne à adequação do modo de cumprimento da carga horária do Autor, por

força do disposto no art. 2º, §4º, da Lei n. 11.738/2008.

Feitas essas considerações,  DOU PARCIAL PROVIMENTO À

APELAÇÃO  CÍVEL  E  A  REMESSA  NECESSÁRIA,  afastando-se,  tão

somente,  a  condenação  da  diferença  remuneratória  contida  em  seu

dispositivo.

Em virtude da modificação do julgado,  a verba sucumbencial

há  de  ser  necessariamente  recíproca  e  proporcionalmente  distribuída,

observando-se a isenção legal em favor da edilidade e a circunstância de estar

o autor postulando sob o benefício da gratuidade judiciária. 
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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