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ACÓRDÃO
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EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  PISO
SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO  PÚBLICO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.
PAGAMENTO SUPOSTAMENTE REALIZADO EM DESRESPEITO AO PISO
SALARIAL  NACIONAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA
AUTORA.  ALEGAÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  INTEGRAL,
INDEPENDENTE DA JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DEVIDO DE
MANEIRA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA TRABALHADA. DECISÃO
DO  PLENÁRIO  DO  STF.  ADI  Nº.  4.167/DF.  PROPORCIONALIDADE
DESRESPEITADA. DIFERENÇA DEVIDA.  JORNADA  DE  TRINTA  HORAS
SEMANAIS. CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA EM
ATIVIDADES  EXTRACLASSE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  REFORMA  DA
SENTENÇA.

1. O STF, por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios na ADIN n.°
4.167/DF, assentou que, até 26 de abril de 2011, deve-se adotar como parâmetro
para o piso salarial instituído pela Lei Federal n.° 11.738/2008 a remuneração global
e, a partir de 27 de abril de 2011, o vencimento básico.

2. O professor submetido a jornada inferior ou superior a quarenta horas semanais
faz jus a um piso proporcional às horas trabalhadas, tomando-se como referência o
valor nominal insculpido no caput do art. 2° daquela Lei, atualizado na forma legal
(art. 5°), para uma jornada de quarenta horas. 

3. Os valores dos reajustes anuais do piso salarial do magistério, publicados pelo
MEC em peças informativas sem força normativa, devem ser considerados corretos,
porquanto  refletem  as  determinações  das  Portarias  Interministeriais  publicadas
desde  a  vigência  da  Lei  n.°  11.738/2008  com  o  objetivo  de  fixar  a  grandeza
denominada de “valor mínimo por aluno”.

4. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os
educandos (§4º, do art. 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008).

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Apelação Cível n.º 0001107-30.2012.815.0531, em que figuram como Apelante Lu-
ciene Formiga Soares Silva e Apelado o Município de Condado. 



ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em co-
nhecer da Apelação e dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

Luciene Formiga Soares Silva  interpôs  Apelação contra a Sentença de f.
116/119, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Malta, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança por ela ajuizada em face do Município
de Condado, que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças entre
o valor pago e o efetivamente devido com base na implantação do piso salarial do
magistério, preceituado pelo art. 2°, da Lei Federal n.° 11.738/2008, apuradas desde
janeiro  de  2009, ao  fundamento  de  que,  não  tendo  a  Autora  demonstrado  que
desenvolvia uma jornada semanal de 40 horas, não há como reconhecer seu direito
ao recebimento do teto fixado para o piso salarial do magistério.

Em suas razões,  f.  122/125-v,  alegou que  a Lei  Federal  que criou o Piso
Salarial do Magistério não exige qualquer regulamentação por parte dos Municípios,
não havendo necessidade de edição de lei municipal determinando o pagamento do
piso aos professores do Município Apelado.

Sustentou que o Apelado não cumpriu com o pagamento integral do piso
salarial  nacional  do  magistério  público,  conforme  disciplinado  na  Lei  nº
11.738/2008, e que a carga horária não pode ser inferior a trinta horas semanais, já
que um terço da jornada semanal deve ser para atividades extraclasse. 

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado  procedente  o  pedido  de implantação  em  seu  favor  do  piso  salarial  do
magistério e o terço para atividades extraclasse, bem como o pagamento retroativo
da diferença apurada entre o valor devido e o efetivamente recebido.

Nas  Contrarrazões,  f.  129/132,  o  Município  Apelado  alegou  que  vem
efetuando o pagamento da remuneração do Apelante em conformidade com carga
horária por ele desempenhada, pelo que requereu o desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e a Apelante beneficiária da gratuidade judiciária,
pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Embora a ementa do Acórdão relativo aos Embargos Declaratórios opostos
nos autos da ADI n.° 4.167/DF tenha consignado, categoricamente, que “a Lei
11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011”, assertiva que limita
temporalmente a eficácia do piso considerado em todas as suas particularidades, a
leitura do inteiro teor daquele Julgado esclarece que os Excelentíssimos Ministros do
Supremo  Tribunal  Federal, na verdade, pretenderam modular, tão somente, a
utilização do vencimento básico como parâmetro, tendo em vista que o prévio
julgamento da correlata Medida Cautelar, ao atribuir interpretação conforme ao §1°,



do seu art. 2°1, havia adotado como tal a remuneração global do professor.

O STF pretendeu evitar a surpresa dos Entes Federados, que passaram a
organizar seu planejamento orçamentário com base na primeira manifestação,
mantendo a eficácia da Cautelar até o julgamento de mérito.

Em termos práticos, tem-se que a previsão legal do piso tem eficácia desde
1° de janeiro de 2009, tomando-se como referência a remuneração global até 26 de
abril de 2011, e, a partir do dia seguinte, o vencimento básico2.

O Pretório Excelso, no julgamento da referida ADIN, assentou que o valor
de R$ 950,00 aplica-se à jornada de quarenta horas semanais e que os profissionais
sujeitos a expedientes menores ou maiores fazem jus a um piso proporcional à
diferença de horas trabalhadas3. 

Os  pisos,  todos  colhidos  de  sítios  eletrônicos  oficiais  do  Ministério  da
Educação,  são  os  seguintes:  R$  950,00  para  2009,  R$  1.024,67  para  2010,  R$
1.187,00 para 2011, R$ 1.451,00 para 2012,  R$ 1.567,00 para 2013, R$ 1.697,00
para 2014 e R$ 1.917,78 para 2015.

Fixadas todas as balizas jurídicas indispensáveis, passo à análise do caso
concreto, iniciando-a a partir de 2009, em estrita observância aos limites objetivos
do pedido.

A Apelante foi nomeada para o cargo de Professora do quadro efetivo do
Município Apelado, conforme documentos de f. 19/20.

A carga horária do Apelante é de trinta horas semanais, sendo vinte horas

1 Art. 2°. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta 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.

§1°. 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.

2 “Após o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, a Suprema Corte modulou
os efeitos da decisão de mérito e afirmou que (i) o piso nacional seria equivalente ao vencimento
somente a partir do julgamento definitivo da ação ocorrida em 27.04.2011 e (ii) até essa data, o piso
nacional equivalia à remuneração do servidor público”  (TJMG, Apelação Cível n.°
1.0024.11.063318-7/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, julgamento em
03/12/2013, publicação da súmula em 12/12/2013). 

3 Extrai-se do voto do Exm.° Min. Relator as seguintes considerações: “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 da 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”.



em sala de aula e dez horas de departamento/planejamento, conforme estabelece a
Lei Municipal nº 362/2011, que dispõe sobre Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério de Condado, em seu art. 31, inexistindo nos autos comprovação de que a
jornada de trabalho tenha sido ampliada.

Mediante regra de três simples, chega-se aos importes do piso proporcional
por  ano:  R$ 633,33 (2009),  R$ 768,50 (2010);  R$ 890,25 (2011);  R$ 1.088,25
(2012), R$ 1.175,25 (2013), R$ 1.272,75 (2014) e R$ 1.438,33 (2015).

Durante  todo  o  ano  de  2009, consoante  a  Ficha  Financeira  de  f. 110, a
Apelante percebeu remuneração superior ao valor proporcional do piso, situação que
se manteve no ano de 2010, f. 109.

 Em maio de 2011, f. 108, ano da mudança da referência para o vencimento
básico,  o  vencimento  da  Apelante  era  de  R$  1.050,00,  quando  também  foi
respeitado o piso nacional, visto que ela percebeu o vencimento em valor superior
ao piso proporcional de R$ 890,25.

Em 2012, f. 107, o vencimento passou para R$ 1.150,00, ano em que foi
respeitado o piso nacional, visto que ela percebeu o vencimento em valor superior
ao piso proporcional de R$ 1,088,25.

Por sua vez,  durante todo o ano de 2013, f.  106, o piso nacional não foi
respeitado, porquanto a Apelante recebeu vencimento inferior ao piso proporcional,
situação que se repetiu no ano de 2014, f. 105, e também no mês de janeiro de 2015,
f. 104.

Considerando  que  o  piso  nacional  foi  desrespeitado  pela  Edilidade,
porquanto o pagamento foi realizado em valor inferior ao piso salarial proporcional
à jornada de trabalho estabelecida pela lei municipal, o pagamento da diferença é
medida que se impõe.

No  que  diz  respeito  à  carga  horária  estabelecida  pela  Edilidade,  como
supramencionado, trinta horas semanais, sendo vinte horas em sala de aula e dez
horas de atividades extraclasse, entendo que a referida jornada está em conformidade
com os ditames legais, porquanto obedece o percentual mínimo de 1/3 que deve ser
reservado para as atividades de departamento/planejamento.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para,
reformando a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o
Município Réu a pagar à Autora as  diferenças referentes ao recebimento a
menor do piso salarial nacional proporcional à carga horária de trinta horas
semanais, referente ao período compreendido entre janeiro de 2013 e janeiro
de 2015.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a Apelante ao pagamento de
metade das custas processuais, considerando a isenção do Município (art. 1.007,
do  CPC/2015), observada  a  suspensão  de  que  trata  o  art.  98,  §  3.º,  do
CPC/20154,  por  ser  beneficiária  da  gratuidade  da  justiça,  e,  em  razão  da

4 Art. 98. […] § 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente  poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos



vedação de compensação, contida no § 14º, do art. 85 daquele mesmo Código5,
fixo  os  honorários  advocatícios  de  sucumbência  em  10% sobre  o  valor  da
condenação,  a  serem pagos  por  cada  uma das  partes  ao  patrono  da  parte
contrária, observada, mais uma vez, quanto à Autora, a suspensão prevista no
referido § 3.º do art. 98.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

5 Art. 85. […] § 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial.


