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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001079-85.2010.815.0061
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araruna
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Paulo de Tarso Ferreira Jorge
ADVOGADA: Julianna Érika Pessoa de Araújo
APELADO: Município de Tacima
ADVOGADOS:  Elyene  de  Carvalho  Costa  e  Paulo  Wanderley
Câmara 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PISO  SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO.  PAGAMENTO  DE
FORMA PROPORCIONAL. ART. 2º, §3º, DA LEI N. 11.738/2008.
JORNADA  DE  TRABALHO  DE  26  HORAS  SEMANAIS.
OBSERVÂNCIA  DO  PISO  PROPORCIONAL.  INEXISTÊNCIA  DE
DIFERENÇAS A SEREM REVERTIDAS EM FAVOR DO SERVIDOR.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 

1. TJPB: “Se a jornada de trabalho do servidor, é inferior às 40
(quarenta) horas semanais, o valor do piso salarial estabelecido
no  caput  do  art.  2º da  Lei  nº 11.738/08 deve ser  pago de
forma  proporcional,  à  luz  do  §3º  do  mesmo  dispositivo.
Restando  evidenciado,  no  caso  concreto,  que  o  município
efetuou o pagamento salarial em consonância com os valores
correspondentes ao piso proporcional, inexiste diferença a ser
paga.” (ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  nº  0000867-
64.2010.815.0061, Relatora: Desª MARIA DE FÁTIMA MORAES
BEZERRA CAVALCANTI, julgado em 16-02-2016).

2. A progressão funcional requer a comprovação de todos os
requisitos previstos na norma de regência.  O implemento de
um  deles  não  induz  ao  reconhecimento  do  referido  direito,
quando os demais não restaram demonstrados, nos termos do
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art. 373, inciso I, do CPC/2015.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação.

Trata-se de recurso apelatório contra sentença (f. 105/108) do
Juízo de Direito da 1ª Vara Mista de Araruna que, nos autos da ação de
cobrança c/c obrigação de fazer, ajuizada por PAULO DE TARSO FERREIRA
JORGE, julgou improcedente  a  pretensão inicial,  sob o  fundamento  de
que, à luz da Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do
magistério,  o  pagamento  em  questão  foi  feito  de  forma  correta,
ressaltando  que,  em  relação  ao  pedido  de  promoção,  não  houve
comprovação dos requisitos da lei municipal. 

O  promovente  foi  condenado  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes à base de 10% (dez
por cento) do valor da condenação, sob a ressalva do art. 12 da Lei
n. 1.060/50.

Irresignado, o  autor apelou (f. 112/115), buscando a reforma
da  sentença,  sob  o  argumento  de  que  não  houve  o  pagamento  das
diferenças  devidas  em  razão  da  inobservância  do  piso  salarial,
asseverando  que  o  município  não  vem  adimplindo  a  diferenciação  de
classe, equivalente a 10% (dez por cento), conforme o art. 56, parágrafo
único, da Lei Municipal n. 016/2009, vigente a partir de 2010. 

Contrarrazões às f. 119/125.

Parecer  Ministerial  sem opinar  sobre  o  mérito  do  recurso
(f. 131/135). 

É o relatório.

        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                      Relatora

De início,  convém destacar o que preceitua o art.  2º da Lei
Federal  n.  11.738/2008,  que  instituiu  o  piso  salarial  nacional  para  os
profissionais do magistério público da Educação Básica, in verbis:

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

§ 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.

§  2º  Por  profissionais  do  magistério  público  da  educação  básica
entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência
ou  as  de  suporte  pedagógico  à  docência,  isto  é,  direção  ou
administração,  planejamento,  inspeção,  supervisão,  orientação  e
coordenação  educacionais,  exercidas  no  âmbito  das  unidades
escolares  de  educação  básica,  em  suas  diversas  etapas  e
modalidades,  com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º  Os vencimentos  iniciais  referentes  às  demais  jornadas  de
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo.

§ 4º  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

De uma leitura detida dos dispositivos legais acima transcritos é
possível  concluir  que,  quanto  ao  valor  do  piso  salarial,  inexiste
obrigatoriedade de pagamento integral do valor mencionado no caput do
citado art. 2º a todos os professores indistintamente, mas somente em
relação àqueles que perfazem uma jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, conforme previsto no §1º do referido dispositivo legal.

Frise-se  que,  consoante  a  redação  do  §3º  acima,  os
vencimentos  referentes  às  demais  jornadas  de  trabalho  deverão  ser
proporcionais, no mínimo, ao valor mencionado no caput do dispositivo.

Nesse contexto, é mister ressaltar que as normas em referência
foram  objeto  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  4167,
quando o STF manteve a vigência dos comandos legais, estabelecendo
que o piso salarial deve levar em conta o vencimento básico do professor,
e não sua remuneração global.

Quando  do  julgamento  dos  embargos  declaratórios
opostos  em  face  da  referida  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  o
Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão e ressalvou que a
Lei  n.  11.738/2008 guarda eficácia  a  partir  da data do julgamento do
mérito da referida Ação Direta, o que seu deu em 27 de abril de 2011,
de modo que, até essa data, o piso nacional ficará sendo o equivalente à
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remuneração global do servidor,  por força de interpretação conforme a
Constituição, estabelecida pela Suprema Corte no julgamento da Cautelar
que precedeu aquela ADI.

Feitos  esses  esclarecimentos,  pode-se  concluir  que  é
possível  o  pagamento  a  menor  do  piso,  mas  proporcional  a
jornada inferior a 40 horas-aula semanais.

No caso em testilha são aplicáveis as disposições contidas na
Lei  Complementar  n.  016/2009,  de  30  de  dezembro  de  2009,  a  qual
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério
Público Municipal de Tacima-PB e dá outras providências.

O art. 48 da mencionada lei prevê que: 

Art. 48. O regime de trabalho dos profissionais do magistério será de
26 (vinte e seis) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas em regência
de classe, escola ou na sede da Secretaria de Educação e 06 (seis)
horas para atividades de planejamento, estudo e pesquisa.

Dessa  forma,  é  possível  observar  se  a  remuneração  foi
correspondente à jornada de trabalho, a partir de simples regra aritmética,
levando em consideração o piso nacional do magistério para 40 horas-aula
de:  R$  950,00  (2009);  R$  1.024,67  (2010);  R$  1.187,08  (2011);  R$
1.451,00 (2012); R$ 1.567,00 (2013); R$ 1.697,00 (2014); R$ 1.917,78
(2015); R$ 2.135,64 (2016).

Proporcionalmente,  os  valores  do  piso  salarial  para  os
professores de jornada de 26 (vinte e seis) horas semanais, como in casu,
foram de R$ 617,50 (2009) e R$ 666,03 (2010). 

No  caso  dos  autos,  em  julho  de  2009,  o  salário-base  do
autor/apelante  era  de  R$  465,00,  acrescido  da  gratificação  de
produtividade  de  magistério  (R$  125,00),  totalizando  R$  590,00.  Em
janeiro  de  2010  seu  salário-base  atingiu  R$  617,50,  que,  somado  à
gratificação de produtividade (R$ 61,75), resultou em R$ 679,25.

Queda iniludível  que o piso nacional,  a proporcionalidade da
jornada de trabalho e o salário pago foram observados pelo município em
referência, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de
diferença salarial.

Em razão da modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI
4167/DF e da interpretação conforme a Constituição, estabelecida pelo
Pretório Excelso no julgamento da Cautelar que precedeu aquela ADI, os
valores  do  piso,  até  abril  de  2011,  poderiam  ser  atingidos  pela
remuneração  global  (salário-base  +  gratificações).  Após  aquela  data,
apenas o salário-base pode ser levado em conta para fins de cumprimento
do piso.

Até  abril  de  2011 a jornada de  trabalho dos  professores  do
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Município de Tacima era de 26 (vinte e seis) horas semanais, de modo que
o piso salarial  a ser observado não correspondia ao montante integral,
previsto  no  caput  do  art.  2º  da  Lei  11.738/38,  e  direcionado  aos
servidores  de  jornada  de  40  horas  semanais,  mas  sim  a  importância
proporcional  à  jornada  de  trabalho  em  questão  (26  horas  semanais),
conforme previsão do §3º do mesmo dispositivo.

A documentação inserta nos autos (f. 22/31) demonstra que o
autor/apelante  recebeu  os  salários  em  consonância  com  os  valores
proporcionais ao piso para a sua jornada de trabalho.

Destaco  jusrisprudência  desta  Corte  de  Justiça  acerca  da
matéria:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROFESSOR  Municipal.  PISO
SALARIAL  NACIONAL.  LEI  FEDERAL  Nº  11.738/08.  INCIDÊNCIA
PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE  TRABALHO.  Previsão  em  Lei
municipal. Desprovimento do recurso [...] a Edilidade, ao editar a Lei
Municipal  nº  016/2009,  que  trata  do  plano  de  cargos,  carreira  e
remuneração  dos  professores  da  Rede  Municipal  de  Tacima,
estipulou, em seu art. 48, o piso salarial proporcional a uma jornada
de  trabalho  de 26  (vinte  e  seis)  horas  semanais,  estando,  assim,
totalmente  de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  11.738/2008  e  em
conformidade com o julgamento da ADI 4167.1 

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO –
LEI  FEDERAL  Nº  11.738/08  -  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PISO
PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO - DIFERENÇA ENTRE O
PISO NACIONAL PAGO PROPORCIONALMENTE E O PISO EFETUADO
PELO  MUNICÍPIO  -  VALOR  DEVIDO  -  SENTENÇA  MANTIDA  -
DESPROVIMENTO.  -  "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-
05.2012.815.0251  -  Relator:  Des.  José  Ricardo  Porto  -  Primeira
Câmara Especializada Cível - TJ-PB - julgado em 25 de fevereiro de
2014).  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.2 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROFESSORA.  PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.  LEI
FEDERAL Nº 11.738/08. 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES

1 ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00009273720108150061, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des.
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 22-09-2015.

2 ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00010702620108150061, 3ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 02-02-2016.
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DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  DESTINADA  PARA  ATIVIDADES
EXTRACLASSE. LIMITE MÁXIMO DE 2/3 DA JORNADA DE TRABALHO
EM SALA DE AULA. ADEQUAÇÃO IMPLEMENTADA POR LEI LOCAL.
ADIMPLEMENTO  DO  VALOR  TOTAL  DO  PISO.  EDILIDADE  QUE
REMUNEROU  SEUS  PROFESSORES  PROPORCIONALMENTE  AO
TEMPO  TRABALHADO.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPLEMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA APELATÓRIA. - 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),  foi  declarada  constitucional  pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado. - 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. - "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. “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: Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
199  DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013).  -  A  Suprema Corte
também considerou constitucional  o  §  4º  do  artigo  2º  da  Lei  nº
11.738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da
carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às
atividades extraclasse. - Verifica-se que a partir do advento da Lei
Municipal nº 4.232/2013, a municipalidade adequou a carga horária
do professor que passou a exercer, no mínimo, 1/3 (um terço) do
restante na preparação de aulas, correção de avaliações, etc.3 

Com relação ao pagamento de diferenciação de classe no valor
de  10%,  com  base  no  art.  56,  parágrafo  único,  da  Lei  Municipal  n.
016/2006, também não assiste razão ao apelante.

A norma acima prevê o seguinte: valores em R$ (de uma classe
para outra os valores de diferenciação são de 10%, e de um nível para
outro, tomando por base o inicial, será de 5%, 10%, 15%, 20% e 25%). 

A  lei  local  diferencia  a  progressão  funcional.  A  progressão
horizontal  é  a  passagem de  um  nível para  o  imediatamente  superior,
obedecendo ao critério de tempo de serviço. Já a vertical é a passagem de
uma  classe para  a  seguinte,  dentro  do  mesmo nível,  obedecendo aos
critérios específicos para avaliação do desempenho e titulação (formação

3 ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00035773020148150251, Relator: Des. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 18-
12-2015.
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inicial e continuada).

Nesse viés,  se o pagamento decorre de mudança de classe,
corresponde  à  progressão  vertical.  Assim,  devem  ser  observados  os
critérios específicos de “avaliação do desempenho e titulação”. 

Além disso, o art. 67 faz ressalvas de assiduidade, recebimento
de advertências, eventual desvio da função.

Conclui-se, portanto, que, para obter-se a progressão, não é
suficiente a apresentação de títulos, a qual deve estar associada a outras
circunstâncias.

A  progressão  funcional  requer  a  comprovação  de  todos  os
requisitos previstos na norma de regência. O implemento de um deles não
induz  ao  reconhecimento  do  referido  direito,  quando  os  demais  não
restaram  demonstrados,  nos  termos  do  art.  373,  inciso  I,  do  novo
CPC/2015, o que ocorreu na espécie.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA  e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

                Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                    Relatora


