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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
QUESTIONAMENTO  SOBRE  O  PISO  SALARIAL, 
REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE EXTRACLASSE E 
CARGA  HORÁRIA.  SERVIDORA  APOSENTADA. 
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  EM  RELAÇÃO  À 
ADEQUAÇÃO  DA  JORNADA  DE  TRABALHO 
SEMANAL.  DISCUSSÃO  APENAS  ACERCA  DAS 
POSSÍVEIS  DIFERENÇAS  RETROATIVAS.  CARGA 
HORÁRIA  SEMANAL  DE  25  HORAS  PARA  OS 
PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO.  PEDIDO 
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  O  PODER  JUDICIÁRIO 
MAJORAR A JORNADA DE TRABALHO SEMANAL, 
POR  VIOLAR  O  DOGMA  DA  SEPARAÇÃO  DE 
PODERES E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4167/DF. 
EFEITOS MODULADOS A PARTIR DE ABRIL DE 2011. 
VALOR  DO  VENCIMENTO  PROPORCIONAL  À 
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JORNADA  DE  TRABALHO.  ADIMPLEMENTO 
DEMONSTRADO. PROVIMENTO.

Estando  a  autora  aposentada  no  momento  do 
ajuizamento da demanda, não há falar em adequação da 
jornada de trabalho.

O Poder Judiciário não detém competência para majorar 
a  carga  horária  de  trabalho  do  servidor,  sob  pena de 
violar as regras da separação de poderes e o princípio da 
legalidade.

Não há ilegalidade nos casos em que a Administração 
Pública  efetua  o  pagamento  do  piso  salarial  do 
magistério de forma proporcional à jornada de trabalho 
do servidor, em consonância com os ditames do § 3º do 
art. 2º da Lei nº 11.738/2008.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento à remessa necessária 
e ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível 
interposta pelo Município de Patos contra sentença da lavra do Juízo da 5ª 
Vara da Comarca de Patos que julgou parcialmente procedente a Ação de 
Obrigação de Fazer c/c Cobrança do Piso Salarial do Magistério e de 1/3 de 
Atividade Extraclasse ajuizada por Eliane de Sousa Martins.

O  Juízo  a  quo,  às  fls.  43/46, julgou  parcialmente 
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procedentes os pedidos iniciais, “condenando o promovido à obrigação de 
pagar a diferença em relação ao que deveria ter sido pago desde abril de 
2011 até julho de 2013, respeitada a proporcionalidade de 26,6 horas-aula 
semanais”.

Determinou a incidência de juros na razão de 1% ao mês 
desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da 
demanda. Por fim, condenou o demandado ao pagamento de honorários 
advocatícios na razão de 15% da condenação. 

Em suas razões, fls. 48/52, o Município  assevera que já 
vem pagando o piso salarial do magistério, de forma proporcional à jornada 
de 25 horas semanais.

Destaca  que  “pelas  fichas  financeiras  acostadas  à  
contestação, está demonstrado que o apelante sempre pagou mais que o piso salarial  
nacional aos profissionais do seu quadro do magistério da educação básica, o que  
não foi observado com a necessária acuidade pelo juízo a quo”. 

Pede o provimento do recurso, para que sejam julgados 
improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 58/60. 

Cota ministerial sem manifestação de mérito, fls. 65/66. 

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Inicialmente,  importante  destacar  que  a  autora,  ao 
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ingressar com a presente demanda, já se encontrava aposentada do cargo de 
Professora  do  Município  de  Patos,  conforme  Portaria  nº  044/2013  – 
PATOSPREV, fls. 13.

Desta  feita,  torna-se  inócua  a  discussão  relativa  à 
regularização da jornada de trabalho prevista na  Lei Federal n° 11.738/08, 
por ausência de interesse processual da parte autora.

Portanto,  o  debate  deve  ater-se  à  legalidade  do 
pagamento do piso nacional do magistério, durante o período de 27 abril de 
2011, marco inicial de validade do piso, a agosto de 2013, último de mês de 
atividade da demandante no cargo de professora.

Pois bem.

Eliane de Sousa Martins, na qualidade de professora do 
Município de Patos, ajuizou ação de obrigação de fazer buscando receber o 
piso salarial garantido pela Lei Federal n° 11.738/08, o acréscimo de 1/3 do 
vencimento a título de atividade extraclasse a ser pago na forma de hora 
extra, bem como a garantia do parcelamento da carga horária na razão de 
2/3 da atividade intraclasse e 1/3 para as funções desempenhadas fora da 
sala de aula.

O  Juiz  a  quo julgou  parcialmente  procedentes  os 
pedidos, por entender que a autora faz jus ao recebimento de vencimento 
proporcional a 26,6 horas semanais, cujo resultado decorreu do acréscimo 
de 1/3 de 20 horas, que era a carga horária fixada para sala de aula, além de 
condenar  o  Município  ao  pagamento  das  diferenças  remuneratórias, 
adotando como parâmetro a carga horária com a citada majoração.

Impende ressaltar  que a  Lei  Federal  nº  11.738/08,  que 
instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público 
da educação básica, em seus artigos 1º e 2º, dispõe:
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Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica a 

que se refere a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

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.

Desse modo, como visto, a referida lei possui diretrizes 
de abrangência nacional e deve ser observada pelos Estados e Municípios, 
conforme determina a Constituição Federal em seu art. 24, §1º.

Ademais,  colhe-se  da  norma  em  debate  que  o  valor 
fixado como piso salarial nacional é correspondente ao vencimento inicial, 
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, nos seguintes termos: 

“CONSTITUCIONAL.  FINANCEIRO.  PACTO  FEDERATIVO  E 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: 

VENCIMENTO  OU  REMUNERAÇÃO  GLOBAL.  RISCOS 

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: 

FIXAÇÃO  DO  TEMPO  MÍNIMO  PARA  DEDICAÇÃO  A 

ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3  DA JORNADA. ARTS. 
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2º,  §§  1º  E  4º,  3º,  CAPUT,  II  E  III  E  8º,  TODOS  DA  LEI 

11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE.  PERDA  PARCIAL  DE 

OBJETO.  1.  Perda  parcial  do  objeto  desta  ação  direta  de 

inconstitucionalidade,  na  medida  em  que  o  cronograma  de 

aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da 

educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.  É 

constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos 

professores do ensino médio com base no vencimento, e não na 

remuneração  global. (...).”  (  STF  -  ADI  4167,  Relator(a):  Min. 

JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-

162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL-02572-

01 PP-00035 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Nessa  esteira,  tem-se  como  indiscutível  a 
constitucionalidade da Lei Federal que fixou o piso nacional dos professores 
com  base  no  vencimento.  No  entanto,  o  assunto  em  pauta  deve  ser 
analisado de forma conjunta com o que foi decidido pelo STF nos Embargos 
de Declaração decorrentes do julgamento da mesma ADI 4167, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. 

MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO 

DE  CONSTITUCIONALIDADE.  ACOLHIMENTO  PARCIAL. 

AGRAVO  REGIMENTAL.  EFICÁCIA  DAS  DECISÕES 

PROFERIDAS  EM  CONTROLE  CONCENTRADO  DE 

CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO 

NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1.  A 

Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data 

do  julgamento  de  mérito  desta  ação  direta  de 

inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade 

do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 

da Lei 9.868/2001. (…).” (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  27/02/2013,  ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08- 10-2013 PUBLIC 09-10-2013).” 
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Posto isso, o requerimento de pagamento de diferenças 
salariais  deve  ser  analisado  tomando  por  marco  inicial  a  data  acima 
mencionada.

Sobre o ponto, vejamos o seguinte aresto:

“REXAME  NECESSÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORA 

MUNICIPAL.  PERDIZES.  PROFESSORA  DA  EDUCAÇÃO 

BÁSICA.  LEI  Nº  11.738/08.  PISO  SALARIAL  NACIONAL. 

CORRELAÇÃO  DO  VENCIMENTO  AO  PISO  SALARIAL 

NACIONAL  DE  MODO  PROPORCIONAL  À  CARGA 

HORÁRIA.  TERMO  A  QUO  EM  27  DE  ABRIL  DE  2011. 

ADEQUAÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA.  UM  TERÇO  DA 

JORNADA EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEGALIDADE. 

JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL. 

ALTERAÇÃO  E  FIXAÇÃO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE. 

ARTIGO 1º-F, DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI 

N.  11.960/09,  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA DO TEXTO LEGAL. 

SENTENÇA  REFORMADA  EM  PARTE  NO  REEXAME 

NECESSÁRIO.  RECURSO  VOLUNTÁRIO  PREJUDICADO.  1. 

Os professores da educação básica fazem jus ao piso nacional 

instituído  pela  Lei  Federal  n.  11.738/2008,  com  base  no 

vencimento e de acordo com a proporcionalidade das horas/aulas 

semanais efetivamente cumpridas,  a partir de 27 de abril 2011, 

conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 

no  julgamento  dos  aclaratórios  opostos  na  ADI  4.167,  que 

modulou os efeitos do decisum. 2. Apurada a diferença entre o 

valor  efetivamente  pago  e  aquele  devido,  por  força  da  Lei 

Federal, impõe-se a condenação do ente público empregador ao 

saldar  do  quantum  remanescente.  3.  Nos  termos  do 

entendimento sedimentado no Excelso Pretório, é constitucional 

a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 

(um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para 
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a dedicação às atividades extraclasse 4. (...). Sentença reformada 

em parte no reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário. 

(TJMG;  AC-RN  1.0498.12.000521-6/001;  Rel.  Des.  Corrêa  Junior; 

Julg. 09/07/2013; DJEMG 19/07/2013).  

Portanto,  apesar  da  Lei  acima  mencionada  ter  sido 
editada  em  2008,  sua  validade  se  deu  a  partir  de  27/04/2011,  conforme 
decidido pelo Pretório Excelso.

No  tocante  à  implantação  do  piso  nacional  do 
magistério,  faz-se  necessário  trazer  à  baila  os  termos  da  Lei  Federal  nº 
11.738/08,  que  dispõe  sobre  o  tema  em  disceptação,  com  os  destaques 
pertinentes à presente discussão.

Vejamos  o  teor  do  parágrafo  3º,  art.  2º  da  Lei  em 
disceptação:

§  3o Os  vencimentos  iniciais  referentes  às  demais  jornadas  de 

trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no 

caput deste artigo

Da  leitura  do  dispositivo  acima,  depreende-se  que  o 
citado  diploma  autoriza  os  entes  federativos,  que  estabelecerem  carga 
horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais, a efetuarem o pagamento 
dos professores de forma proporcional ao previsto em lei.

Pois bem.

No caso concreto, conforme contexto da petição inicial, a 
autora afirmou que recebeu a menor o piso salarial e inexiste remuneração 
pela atividade extraclasse. 

Entretanto,  em  nenhum  momento  traz  argumentos 
pertinentes  à  correlação  entre  o  quantum recebido  mensalmente  e  a 
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quantidade de horas trabalhadas na semana.

Outrossim,  além  dessa  omissão  na  exordial,  inexiste 
qualquer prova da carga horária desempenhada pela demandante, para fins 
de verificar se a remuneração adimplida está proporcional à jornada, e, por 
consequência, se está ou não em harmonia com a legislação apontada como 
violada.

De outra aresta,  a  autora/apelada não se desincumbiu 
do  seu  ônus  de  comprovar  a  lesão  especificada,  por  ter  deixado  de 
demonstrar a correlação entre a remuneração alegada como paga a menor 
em relação à carga horária desempenhada nas atividades intra e extraclasse. 
No  entanto,  a  próprio  Edilidade,  em  sede  de  contestação  e  de  recurso 
apelatório, admitiu que a carga horária da autora era de 25h semanais.

Partindo dessa premissa, as informações constantes nos 
documentos acostado aos autos (fls. 15/19), apontam inexistirem diferenças 
a serem pagas, em razão dos vencimentos estarem sendo quitados de forma 
proporcional à jornada de trabalho desempenhada pela parte apelante, no 
caso, 25 horas semanais.

Explico. 

Em  2011,  o  piso  salarial  nacional  dos  professores  foi 
fixado em R$ 1.187,00 (mil, cento e oitenta e sete reais) para uma jornada de 
trabalho equivalente a 40 horas semanais. Assim, como a carga horária da 
demandante, a partir de abril de 2011, era de 25 horas por semana, seu valor 
correspondente,  de  acordo  com  a  Lei,  seria  de  R$  741,87  (setecentos  e 
quarenta e um reais e oitenta e sete centavos). 

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o vencimento 
básico da demandante, em abril de 2011, era de R$ R$ 922,20 (novecentos e 
vinte e dois reais e vinte centavos), conforme ficha financeira acostada pela 
própria autora às fls. 15. Logo, constata-se que o Município cumpriu com 
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suas obrigações, consoante determina a Lei nº 11.738/2008

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 

COBRANÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE 1/3 

PARA  ATIVIDADE  EXTRACLASSE.  IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO.  PROFESSORA DA REDE  MUNICIPAL.  PISO 

SALARIAL  NACIONAL.  MAGISTÉRIO.  AÇÃO  DIRETA  DE 

INCONSTITUCIONALIDADE  Nº  4167/DF.  EFEITOS 

MODULADOS  A  PARTIR  DE  ABRIL  DE  2011.  VALOR  DO 

VENCIMENTO  PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE 

TRABALHO.  ADIMPLEMENTO  DEMONSTRADO.  UM 

TERÇO  DA  JORNADA  RESERVADO  PARA  ATIVIDADES 

EXTRACLASSE.  HORAS  EXTRAS  INDEVIDAS. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. - Não há 

falar  em  ilegalidade  nos  casos  em  que  a  Edilidade  efetua  o 

pagamento do piso salarial do magistério de forma proporcional 

à  carga  horária  desempenhada  pelo  servidor,  por  estar  em 

consonância  com  os  ditames  do  §  3º  do  art.  2º  da  Lei  nº 

11.738/2008. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00011592620128150531, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator Juiz 

convocado Ricardo Vital de Almeida , j. em 27-09-2016).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 

COBRANÇA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE 1/3 

PARA  ATIVIDADE  EXTRACLASSE.  IMPROCEDÊNCIA. 

IRRESIGNAÇÃO.  PROFESSORA DA REDE  MUNICIPAL.  PISO 

SALARIAL  NACIONAL.  MAGISTÉRIO.  AÇÃO  DIRETA  DE 

INCONSTITUCIONALIDADE  Nº  4167/DF.  EFEITOS 

MODULADOS  A  PARTIR  DE  ABRIL  DE  2011.  VALOR  DO 

VENCIMENTO  PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE 

TRABALHO.  ADIMPLEMENTO  DEMONSTRADO.  UM 

TERÇO  DA  JORNADA  RESERVADO  PARA  ATIVIDADES 
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EXTRACLASSE.  HORAS  EXTRAS  INDEVIDAS. 

MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. - Não há 

falar  em  ilegalidade  nos  casos  em  que  a  Edilidade  efetua  o 

pagamento do piso salarial do magistério de forma proporcional 

à  carga  horária  desempenhada  pelo  servidor,  por  estar  em 

consonância  com  os  ditames  do  §  3º  do  art.  2º  da  Lei  nº 

11.738/2008.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00010978320128150531,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator: 

Juiz convocado Ricardo Vital de Almeida, j. em 27-09-2016)

Portanto, estando a autora aposentada no momento do 
ajuizamento  da  demanda,  não  há  falar  em  adequação  da  jornada  de 
trabalho. Ainda que a servidora estivesse na ativa, o Poder Judiciário  não 
detém competência para majorar a carga horária de trabalho, sob pena de 
violar as regras da separação de poderes e o princípio da legalidade.

Neste compasso, não há ilegalidade nos casos em que a 
Administração Pública efetua o pagamento do piso salarial do magistério de 
forma proporcional à jornada de trabalho do servidor, em consonância com 
os ditames do § 3º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO  CÍVEL E  À REMESSA  NECESSÁRIA  para,  reformando  a 
sentença, julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários 
advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das 
Graças  Morais  Guedes  (relatora),  o  Exmo Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  em 
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substituição ao Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento a 
Exma. Dra. Ana Cândida Campelo, Promotora de Justiça convocada. Sala de 
Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da 
Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Gabinete no TJ/PB, em 14 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A

Apelação e Remessa Oficial N° 0002450-23.2015.815.0251    12


