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Decisão Monocrática
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000777-14.2012.815.0311 – 3ª Vara da Comarca de
Princesa Isabel. 
RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Maria Erivam Leite de Lima da Silva
ADVOGADO : Damião Guimarães Leite
APELADO : Município de Tavares
ADVOGADO : Manoel Arnóbio de Sousa

APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA DO  PISO  SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO   –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – LEI
N.º  11.738/08  –  PISO  NACIONAL  INSTITUÍDO  POR
LEGISLAÇÃO  COM  A CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA POR  DECISÃO  DO  STF  –
GRATIFICAÇÃO  DE  1/3  PARA  ATIVIDADE
EXTRACLASSE – SENTENÇA PROCEDÊNCIA EM PARTE
DO PEDIDO EXORDIAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS
TERMOS DO DECISUM FAVORÁVEIS AO APELANTE –
AUSENTE DE INTERESSE RECURSAL – PRESSUPOSTO
DE  ADMISSIBILIDADE  NÃO  ATENDIDO  –  MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE  –  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  –  SEGUIMENTO  NEGADO  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73.

Consubstancia-se  interesse  recursal  “na  necessidade
que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma
da  decisão  que  lhe  for  desfavorável.  É  preciso,
portanto,  que  tenha  sucumbido,  entendida  a
sucumbência  aqui  como  a  não  obtenção,  pelo
recorrente,  de  tudo  o  que  poderia  ter  obtido  do
processo”.

A melhor interpretação da Lei Federal 11.738/08 indica
que deve haver uma divisão na carga horária semanal
entre atividades didática em sala de aula e atividades
extraclasse,  contudo,  o  desrespeito  à  mencionada
divisão não leva à ilação de que a servidora fará jus ao
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pagamento  de horas  extras,  porquanto,  frise-se,  não
houve aumento da duração do trabalho. 

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível  (fls.  108/116) interposta por  Maria
Erivam  Leite  de  Lima  da  Silva irresignado  com  a  sentença  (fls.  95/103)
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Princesa Isabel-PB,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação
de  Fazer  c/c  Cobrança  de  Piso  Salarial  do  Magistério proposta  contra  o
Município  de  Tavares para  condenar  o  ente  público  demandado  à
implantação  do  percentual  de  66,75%  na  folha  de  pagamento  de  salário
equivalente a carga semanal de 26,7horas dos valores estabelecidos ao piso
nacional  do  magistério.  Condenou  -o,  ainda,  à  obrigação  de  pagar  as
diferenças salariais inerente à proporcionalidade do piso salarial, a contar de
2009, descontados os valores já pagos mês a mês.

Nas  razões  recursais,  o  apelante  afirma  que  o  magistrado  se
equivocou ao julgar improcedente o pedido exordial e ao exigir a criação de
uma lei  municipal,  determinado o pagamento do piso salarial  do magistério,
considerando a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/08. Aduz, ainda: a) a
vigência da Lei Federal contar-se-á a partir de janeiro de 2009, quando deverá
ser feito o pagamento e incorporação de várias gratificações nos vencimentos;
b)  deve  ser  concedido  1/3  para  atividades  extraclasse,  devendo  esse
pagamento  ser  feito  em forma de  horas  extras,  a  contar  desde  o  mês  de
janeiro/09  até  o  mês  anterior  a  sua  obediência,  com  juros  e  correção
monetária. Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença com
a  consequente  procedência  do  pedido  exordial,  nos  termos  expostos  na
exordial (fls. 108/116)

Sem contrarrazões recursais (certidão - fls. 121).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento da Apelação  e provimento da Remessa Necessária, para
julgar improcedente a demanda (fls. 127/133).

É o relatório.

Decido.

Preliminar de Direito Intertemporal:

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
apelaçao) tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento
anterior,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº
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13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os axiomas constantes no
art.  1º da nova lei  processual,  art.  6º  da LINDB e art.  5º,  inciso XXXVI, da
Constituição Federal.

Verifica-se, de plano, ser a hipótese de não conhecimento do
apelo, pelas seguintes razões:

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela apelante para fins
de recebimento de verbas não quitadas pelo Município de Tavares, referentes
às diferenças de vencimentos (piso salarial), à implantação do salário nacional
do magistério, ao pagamento do terço das atividades extraclasses na forma de
hora  extra  nos  termos  da  Lei  n.º  11.738/08,  instituidora  do  piso  salarial
profissional  nacional  dos  profissionais  do  magistério  público  da  educação
básica, em regulamentação ao art. 206, VIII da Constituição Federal e art. 60,
III da ADCT.

Sobrevindo a sentença de piso, o magistrado julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
de Piso Salarial  do Magistério proposta  contra o  Município de  Tavares para
condenar o ente público demandado à implantação do percentual de 66,75%
na folha de pagamento de salário equivalente a carga semanal de 26,7horas
dos valores estabelecidos ao piso nacional do magistério. Condenou -o, ainda,
à obrigação de pagar as diferenças salariais inerente à proporcionalidade do
piso salarial, a contar de 2009, descontados os valores já pagos mês a mês.

No pedido recursal,  a  apelante  afirmou que houve equívoco do
magistrado ao julgar improcedente o pedido exordial.

Na  verdade,  um  só  aspecto  da  pretensão  inicial  foi  julgado
improcedente, devolvendo ao conhecimento desta instância ad quem apenas a
questão relativa ao pagamento do terço extraclasse na forma de horas extras,
desde o mês de janeiro de 2009 até o mês anterior a sua obediência.

Desse modo, não conheço das demais razões recursais ante a
ausência de interesse recursal.

Com  efeito,  é  cediço  que  o  interesse  recursal  consiste  na
necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão
que lhe for desfavorável. É preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida
a sucumbência aqui  como a não obtenção,  pelo recorrente,  de tudo o que
poderia ter obtido do processo.

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final
do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei
Complementar  nº.  95/98,  que regula a elaboração,  redação,  alteração e consolidação das lei  brasileiras.  Logo,  a
entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o
Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.
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Sobre o pedido de  pagamento do terço extraclasse na forma de
horas extras, o art. 2.º, § 4.º da Lei n.º 11.738/08 prevê:

“§ 4.º – 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”.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4167/DF, decidiu
pela constitucionalidade da mencionada regra. Portando, dúvidas não há de
que o Município deverá assegurar aos docentes um período da carga horária
reservado a estudos, planejamento e avaliação, em obediência ao disposto no
artigo 67, inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

De igual modo, o tempo destinado a atividades extraclasse deve
ser  devidamente  remunerado,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  pelo
Município.

No caso dos autos, como bem salientou o juiz a quo, “não se
pode pensar em horas extras se o limite para a percepção do piso nacional, 40
horas,  nem  sequer  é  executado  pela  autora,  posto  que  este  como  acima
especificado, trabalha 26,7 horas semanais”(fl. 100).

Logo, a melhor interpretação do dispositivo em apreço indica que
deve haver uma divisão na carga horária semanal entre atividades didática em
sala de aula e atividades extraclasse, contudo, o desrespeito à mencionada
divisão não leva à ilação de que a servidora fará jus ao pagamento de horas
extras, porquanto, frise-se, não houve aumento da duração do trabalho. 

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
SENTENÇA  ILÍQUIDA.  CONHECIMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PISO  NACIONAL  DO  MAGISTÉRIO.  LEI
FEDERAL  Nº  11.738/08.  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PISO
PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE  TRABALHO.  LIMITE
MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA ATIVIDADES EM
SALA DE  AULA E  1/3  (UM  TERÇO)  PARA ATIVIDADES
EXTRACLASSE.  DIFERENÇAS  SALARIAIS  INDEVIDAS.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA. ¿ A
Lei Federal nº 11.738/08 prescreve que 2/3 da jornada de
trabalho deve ser destinada à atividade em sala de aula e
1/3 (um terço) para tarefas extraclasse.  ¿ "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 município em que a jornada de
trabalho dos professores é inferior deve ser encontrado com
base  na  proporcionalidade  da  carga  horária  fixada  na
legislação local."  (REEXAME NECESSÁRIO Nº.  0004398-
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05.2012.815.0251  ¿  Relator:  Des.  José  Ricardo  Porto  -
Primeira Câmara Especializada Cível ¿ TJ-PB ¿ julgado em
25de fevereiro de 2014).2

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PISO
SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO  PÚBLICO  DA EDUCAÇÃO
BÁSICA.  ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  REALIZADO  EM
DESRESPEITO  AO  PISO  SALARIAL  NACIONAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA DE  OFÍCIO.  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
RESPEITADA.  SALÁRIOS  PAGOS  EM  CONFORMIDADE
COM  O  PISO.  PAGAMENTO  DE  DIFERENÇA  INDEVIDO.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA.  APELAÇÃO.  JORNADA  DE  VINTE  E  CINCO
HORAS SEMANAIS.  MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA
EM  ATIVIDADES  EXTRACLASSE.  PREVISÃO  NA
LEGISLAÇÃO FEDERAL E MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO.
DIFERENÇA  REMUNERATÓRIA  DEVIDA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 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 quare3

 REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  ¿  SENTENÇA
ILÍQUIDA  ¿  CONHECIMENTO  ¿  COBRANÇA  ¿  PISO
NACIONAL DO MAGISTÉRIO ¿ LEI FEDERAL Nº 11.738/08
¿ IMPLEMENTAÇÃO DO PISO PROPORCIONAL À JORNADA
DE TRABALHO ¿ LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E 1/3 (UM TERÇO)
PARA  ATIVIDADES  EXTRACLASSE  ¿  DIFERENÇAS
SALARIAIS INDEVIDAS ¿ PROVIMENTO PARCIAL.  ¿ A Lei
Federal nº 11.738/08 prescreve que 2/3 da jornada de trabalho
deve ser destinada à atividade em sala de aula e 1/3 (um terço)
para tarefas extraclasse. ¿ "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  município  em  que  a  jornada  de  trabalho  dos
professores  é  inferior  deve  ser  encontrado  com  base  na

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007815120128150311, - Não possui -, Relator DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 08-03-2016)
3(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007823620128150311, - Não possui -, Relator DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 16-12-2015)
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proporcionalidade da carga horária fixada na legislação local."
(REEXAME  NECESSÁRIO  Nº.  0004398-05.2012.815.0251
¿  Relator:  Des.  José  Ricardo  Porto  -  Primeira  Câmara
Especializada Cível ¿ TJ-PB ¿ julgado em 25 de fevereiro de
2014).4

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece qualquer
reparo, devendo ser mantida inalterada em todos os seus termos.

Com essas considerações, aciono o dispositivo constante no
art. 557,  caput5,  do CPC/73, e  NEGO SEGUIMENTO  ao presente apelo  por
estar  em  confronto  com  a  reiterada  jurisprudência  desta  Corte,  fazendo
prescindir  de  sua  apreciação  pelo  órgão  colegiado,  mantendo  irretocável  a
decisão.

Publique-se e Intime-se.

João Pessoa, 30 de maio de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/2

4(REEXAME NECESSÁRIO Nº. 0004398-05.2012.815.0251 ¿ Relator: Des. José Ricardo Porto - Primeira
Câmara Especializada Cível ¿ TJ-PB ¿ julgado em 25 de fevereiro de 2014).

 

5 Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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