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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002701-74.2012.815.0371
ORIGEM :4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :Josemilia Casimiro do Nascimento
ADVOGADO :Osmando Formiga Ney
APELADO :Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador Eduardo Henrique
Videres de Albuquerque

CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  –
Ação de obrigação de fazer c/c cobrança –
Improcedência  da  pretensão  deduzida  -
Servidor público – Pretensão à implantação
do  piso  salarial  dos  profissionais  do
magistério público - Piso instituído pela Lei
Federal nº 11.738/2008 para os professores
de carreira – Servidora admitida sem prévia
aprovação  em  concurso  público  –
Contratação  a  título  precário  -  Servidora
que  não  se  enquadra  no  conceito  de
profissional do magistério - Impertinência do
pleito  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

- Em análise da Lei n. 11.738/2008, verifica-
se que se deve entender por profissional do
magistério público da educação básica os
professores  de  carreira que  exercem
atividades  de  docência  ou  de  suporte
pedagógico à docência. Assim, a obrigação
do pagamento  pela  Administração Pública
do  piso  do  magistério  público  não  se
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estende  àqueles  contratados  por
excepcional interesse público.

- Não se enquadrando a promovente entre
os  profissionais  abrangidos  pela  Lei  n.
11.738/2008,  já  que  não  se trata  de
professora de carreira, a improcedência do
pedido é medida que se impõe.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento  ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
JOSEMILIA CASIMIRO DO NASCIMENTO, objetivando reformar a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa que, nos
autos  da  ação  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer,  sob  o  nº.  0002701-
74.2012.815.0371,  ajuizada  pela  recorrente,  em  face  do  ESTADO  DA
PARAÍBA, julgou improcedente a pretensão de implantação do piso salarial
nacional  do  magistério  público  da  educação  básica,  bem  como  de
condenação do promovido ao pagamento das diferenças salariais dos cinco
anos anteriores ao ajuizamento da ação.   

Nas  razões  recursais  (fls.  107/113),  a
apelante sustenta que incorreu em equívoco o juiz de base ao fundamentar
seu  decisum  no  fato  de  não  possuir  os  servidores  temporários  direito  à
equiparação salarial  com os servidores efetivos. Ademais, aduz que possui
estabilidade extraordinária, por força do art. 19 do ADCT, eis que fora admitida
em 01/03/1988 e até o presente momento presta serviços ao recorrido. 

Sem contrarrazões (fl. 115). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 121).

É o relatório.
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V O TO.

Em  que  pese  as  razões  ofertadas  pela
promovente, ora apelante, a sentença merece ser confirmada.

A pretensão da ora apelante ampara-se na
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que, regulamentando a alínea “e”  do
inciso  III  do  “caput”  do  art.  60  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias1, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica.  

Sendo  assim,  forçoso  transcrever  os
dispositivos relevantes da supracitada lei,  para,  depois,  aferir  se,  conforme
sustentado pela recorrente, foram violados pela edilidade recorrida. Veja-se:  

“Art. 2º  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.
§ 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. 

1“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição
Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da
educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição

Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei
disporá sobre:

(…)
e)  prazo  para  fixar,  em  lei  específica,  piso  salarial  profissional  nacional  para  os  profissionais  do

magistério público da educação básica;”
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§  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.
(…)
Art. 3º  O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a
vigorar  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2008,  e  sua
integralização,  como  vencimento  inicial  das  Carreiras
dos  profissionais  da  educação  básica  pública,  pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita
de  forma  progressiva  e  proporcional,  observado  o
seguinte:
I – (VETADO);
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3
(dois terços) da diferença entre o valor referido no art.
2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e
o vencimento inicial da Carreira vigente;
III  –  a integralização do valor  de que trata o art.  2o
desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-
se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo
da diferença remanescente.
§ 1º  A integralização de que trata o caput deste artigo
poderá  ser  antecipada  a  qualquer  tempo  pela  União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2º  Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o
piso  salarial  profissional  nacional  compreenda
vantagens  pecuniárias,  pagas  a  qualquer  título,  nos
casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte
em valor inferior ao de que trata o art.  2o desta Lei,
sendo  resguardadas  as  vantagens  daqueles  que
percebam valores acima do referido nesta Lei.
(...)
Art.  5º   O  piso  salarial  profissional  nacional  do
magistério público da educação básica será atualizado,
anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.
Parágrafo  único.   A atualização de  que  trata o  caput
deste  artigo  será  calculada  utilizando-se  o  mesmo
percentual  de  crescimento  do  valor  anual  mínimo  por
aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental
urbano,  definido nacionalmente,  nos  termos da Lei  no
11.494, de 20 de junho de 2007.” (grifei)

Da análise  dos  preceitos  supratranscritos,
vê-se  que  se  deve  entender  por  profissional  do  magistério  público  da
educação  básica  os  professores  de  carreira  que  exercem atividades  de
docência ou de suporte pedagógico à docência. 

Assim,  a  obrigação  do  pagamento  pela
Administração  Pública  do  piso  do  magistério  público  restringe-se  aos
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professores de carreira, que são aqueles cujos integrantes ingressaram na
classe  inicial,  em  face  de  aprovação  em  concurso  público,  não  sendo
obrigatório, portanto, àqueles contratados por excepcional interesse público.  

Na  ADI  nº  3372,  o  Supremo  Tribunal
Federal deixa claro tal entendimento. Veja-se:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART.  1º  DA LEI  FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67
DA  LEI  9.394/1996.  CARREIRA  DE  MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA  ESPECIAL  PARA  OS
EXERCENTES  DE  FUNÇÕES  DE  DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO  E  ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, §
5º,  E  201,  §  8º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,  COM  INTERPRETAÇÃO
CONFORME.  I  - A  função  de  magistério  não  se
circunscreve  apenas  ao  trabalho  em  sala  de  aula,
abrangendo também a preparação de aulas, a correção
de  provas,  o  atendimento  aos  pais  e  alunos,  a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a
direção de unidade escolar.  II - As funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira  do  magistério,  desde  que  exercidos,  em
estabelecimentos  de ensino básico,  por  professores  de
carreira,  excluídos  os  especialistas  em  educação,
fazendo  jus  aqueles  que  as  desempenham  ao  regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts.  40, §
5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta
julgada  parcialmente  procedente,  com  interpretação
conforme,  nos  termos  supra.
(ADI  3772,  Relator(a):  Min.  CARLOS  BRITTO,
Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-
03-2009  REPUBLICAÇÃO:  DJe-204  DIVULG  28-10-
2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-
00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)” (grifei)

No  caso  em  comento,  observa-se,
claramente,  que  a  promovente  não  se  enquadra  entre  os  profissionais
abrangidos pela citada lei. Isso porque é incontroverso que a autora/apelante
não se trata de professora de carreira, já que não ingressou no serviço público
mediante prévia submissão a concurso público.

Ainda que tenha sido contratada, conforme
afirma,  em  01/03/1988,  certo  é  que  nem  mesmo  possui  a  estabilidade
excepcional, eis que  na data da promulgação da Constituição de 1988 não
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figurava há pelo menos cinco anos continuados como servidora do Estado da
Paraíba. 

Ademais,  nem mesmo aqueles servidores
que, quando da promulgação da Constituição Federal, contavam com cinco
anos  ininterruptos  de  serviço  prestado,  e  que,  por  isso,  adquiriram  a
estabilidade excepcional  instituída pela Carta Magna de 1988, segundo as
disposições  do  ADCT,  em  seu  art.  192,  possuem  direito  aos  benefícios
privativos dos servidores efetivos. 

A  jurisprudência  do  Tribunal  Excelso,  há
tempos,  faz  a  distinção entre  efetividade e estabilidade,  esclarecendo que
“preenchidas  as  condições  insertas  no  preceito  transitório,  o  servidor  é
estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no
serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na
carreira, não tendo direito a (…) desfrutar de benefícios que sejam privativos
de seus integrantes3”. 

Em  caso  semelhante  ao  dos  autos,  esta
Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

“ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA,  ORIGINADA  DE
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  COMPETÊNCIA
DECLINADA  EM  FAVOR  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS
REFERENTE  DESCUMPRIMENTO  DO  PISO
INSTITUÍDO  PELA  LEI  FEDERAL  N.º  11.738/08,
FÉRIAS  NÃO  GOZADAS,  ACRESCIDAS  DE  UM
TERÇO,  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.
PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO.  CONTESTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE  DO  PISO  SALARIAL
NACIONAL DOS  PROFESSORES  DA EDUCAÇÃO
BÁSICA AOS PROFESSORES CONTRATADOS DE
MODO  TEMPORÁRIO E  AUSÊNCIA DOS  DEMAIS
DIREITOS  PLEITEADOS,  EM  FACE  DA NATUREZA
CONTRATUAL  DO  VÍNCULO.  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DE
COMPLEMENTAÇÃO  REMUNERATÓRIA  E
PAGAMENTOS  REFERENTES  A  FÉRIAS,
ACRESCIDAS DE UM TERÇO,  DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E,REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO
DE  2012.  APELAÇÃO.  RAZÕES  QUE  REPISAM  AS
ALEGAÇÕES  CONTESTATÓRIAS.  CONTRARRAZÕES
PELA  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

2 “Art.  19 -  Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e  dos Municípios, da
administração  direta,  autárquica  e  das  fundações  públicas,  em  exercício  na  data  da  promulgação  da
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no
Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.” (grifei)
3STF - RE 167635
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INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº  11.738/2008  AOS
PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  2.,
§1º  DA  REFERIDA  LEI.  PISO  NACIONAL  DO
MAGISTÉRIO  PRIVATIVO  AOS  MEMBROS  DA
CARREIRA.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO,  FÉRIAS
COM REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DE UM, TERÇO.
DIREITO ESTENDIDO A TODOS OS OCUPANTES DE
CARGOS  PÚBLICO INCLUSIVE  OS CONTRATADOS
EXCEPCIONALMENTE,  A  SEREM  PAGOS
PROPORCIONALMENTE  AO  PERÍODO  DA
CONTRATAÇÃO.  CF,  ART.  39,  §3º.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (…)
1.  A obrigatoriedade de observância do Piso Nacional
alcança,  tão  somente,  os  professores  que  compõem  a
Carreira,  sendo  esta  entendida  como  aquela  cujos
integrantes  ingressam na classe  inicial,  através  de um
único concurso público, e têm a perspectiva de alcançar
o topo da estrutura.
2. Os professores contratados por excepcional interesse
público não estão inseridos na Carreira do Magistério,
para  os  fins  da  Lei  11.738/2008,  dada  a  natureza
transitória de suas  funções,  não fazendo jus  ao Piso
instituído na referida Lei.
(...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
04822361120138150481, 4ª Câmara cível, Relator Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. em 25-03-2014)
(grifei) 

Destarte,  essa  conjuntura  não  deixa
espaço  para  outro  caminho  senão  o  da  improcedência  da  pretensão
manejada, haja vista que a recorrente não se trata de servidora efetiva, mas,
apenas,  de  funcionária  contratada  a  título  precário,  devendo,  assim,  ser
mantido “in totum o decisum a quo”. 

D I S P O S I T I V O 

Por  tais  razões, nega-se  provimento  à
apelação cível.

 
É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

7



Apelação Cível nº 0002701-74.2012.815.0371

Presente ao julgamento,  o  Exmo. Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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