
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL N. 0000675-61.2012.815.1161
ORIGEM      : Comarca de Santana dos Garrotes
RELATOR     : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE  : Antônio Faustino Félix (Adv. Damião Guimarães Leite)
APELADO   : Município de Santana dos Garrotes (Adv. Francisco de Assis Remígio II)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA DO AUTOR.
NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  RECURSO  QUE  NÃO
IMPUGNA,  EM PARTE,  OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  NÃO
CONHECIMENTO, NESTE PONTO. MÉRITO. PISO SALARIAL.
CUMPRIMENTO  PELO  MUNICÍPIO.  REJEIÇÃO  DA
PRETENSÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO  PARCIAL  DO  PEDIDO.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

- Não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, se a própria parte que alega o prejuízo pela não produção
da prova deixou de produzi-la no momento oportuno. 

- Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade, no
tocante a apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria
de  ordem  pública,  devendo  ser  apreciado  pelo  órgão  julgador,
independente do requerimento das partes.

-  Comprovando  o  município  o  pagamento  do  piso  salarial,
proporcionalmente  à  jornada  de  trabalho,  há  de  se  rejeitar  a
pretensão do autor.

- Decaindo o autor de parte significativa do pedido, não há que se
falar em reforma da sentença que fixou a sucumbência recíproca.



REMESSA OFICIAL. PROFESSOR. JORNADA SEMANAL. 1/3 DE
ATIVIDADES  EXTRACLASSE.  NÃO  CUMPRIMENTO  PELO
MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  JUROS  E
CORREÇÃO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS. PRECEDETNES
DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

- Não havendo o cumprimento do 1/3 da jornada de trabalho com
atividades extraclasse do professor, nos termos do art. 2º, 4º, da Lei
nº 11.738/2008, deve o município promover a adequação e pagar os
valores devidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento à remessa oficial e negar provimento à apelação, nos termos do voto
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 199.

Relatório.

Trata-se  de  remessa  oficial  e  apelação  cível  interpostas  contra
sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na ação de cobrança
cumulada com obrigação de fazer proposta por Antônio Faustino Félix em desfavor do
Município de Santana dos Garrotes.

Na decisão, o magistrado condenou o réu a reservar ao menos 1/3 da
jornada de  trabalho  semanal  para  atividades  extraclasse,  compreendendo 08:20h,  para
uma carga horária total de 25 (vinte e cinco) horas semanais.  Além disso, condenou o
município a pagar as diferenças devidas em razão da ilegalidade da jornada, devidas dede
27/04/2011,  acrescidas de juros de mora de 0,5% (meio por cento)  ao mês,  a  partir  da
citação, e correção monetária, pelo INPC, contada a partir do inadimplemento.

Inconformado,  recorre  o  autor  ventilando  preliminar  de  nulidade.
Segundo alega, o magistrado teria prolatado sentença sem oportunizar aos litigantes a
produção  das  provas  que  pretendiam  produzir.  Pugna,  portanto,  pela  nulidade  da
sentença.

No mérito,  aduz que o  1/3  da jornada de  20 horas  semanais  não
corresponde a 6h40m (seis horas e quarenta minutos) de atividade extraclasse. Defende,
mais adiante, que como o Município não vem respeitando esse tempo, a diferença deve ser
paga na forma de horas extras, não podendo a carga horária semanal ser inferior a 30
(trinta) horas.



Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
implantado o piso salarial do magistério, obedecido ao terço para atividades extraclasse,
condenando-se o apelado,  ainda,  ao pagamento da diferença existente entre o que era
pago (com gratificação incorporada) e o que o promovente deveria ter recebido (sem a
incorporação de gratificação), a contar do mês de janeiro de 2009.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que importa relatar.

VOTO

No que se refere à  preliminar de nulidade,  creio  que não merece
acolhida. Conforme colhe-se dos autos, o recorrente teve oportunidade de produzir todas
as provas que requereu, inclusive a oitiva de testemunhas. Digno de registro, ainda, que
ao ser intimado para apontar as provas que desejava produzir, o recorrente especificou
apenas a prova oral, que fora colhida em audiência.

Não há, portanto, que se falar em nulidade, uma vez que o próprio
recorrente quedou-se inerte quanto à produção da prova documental. Isto posto, rejeito a
preliminar. 

De início, registre-se que parte da impugnação ventilada no recurso
voluntário não merece ser conhecida, por infração ao princípio da dialeticidade.

Conforme colhe-se dos autos, a jornada de trabalho da recorrente é
de  25  horas  semanais,  pleitando  o  autor,  na  inicial,  que  fosse  respeitado  o  terço  de
atividades extraclasse. 

O magistrado, neste ponto, atendeu à pretensão da autora, imponto
ao município a observância de 8h20 (oito horas e vinte minutos) de atividades extraclasse.
A recorrente, todavia, pleiteia agora uma jornada de trabalho total de 30h (trinta horas)
semanais e fala, por outro lado, que estaria incorreta a decisão quando fixou a jornada
extraclasse de 6h40 (seis horas e quarenta minutos) para uma jornada semanal de 20 horas.

Neste  cenário,  bem se  vê,  não  há  interesse  recursal  por  parte  da
recorrente, que já logrou o que fora pedido na petição inicial. De outra banda, observe-se
que o recorrente deduz pretensão dissociada dos fatos postos nos autos, uma vez que a
decisão não fixou a jornada extraclasse em 6h40m (seis horas e quarente minutos).

Impende consignar que dentre os vários princípios que regulam a
sistemática processual dos recursos, o da dialeticidade se apresenta como um dos mais
importantes. E este não se fez presente na peça recursal.



Referido princípio traduz a necessidade de que a parte processual
descontente com o provimento judicial interponha a sua argumentação de maneira crítica,
ou  seja,  discursiva,  sempre  construindo  um  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos
elencados  no  decisório  combatido,  possibilitando  à  instância  recursal  o  conhecimento
pleno das fronteiras do descontentamento.

Mencionada conduta não foi adotada pelo insurgente. Com relação
ao tema, transcrevo, por oportuno, precedentes do Colendo STJ:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos  da  decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações
veiculadas pela agravante estão dissociadas das razões de decidir,
atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ. II -
Agravo regimental não conhecido.” 1

“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
fundamentados.  É  necessária  a  impugnação  específica  dos
fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante deixou
de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  agravada,  atraindo  a
aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do STJ.” 2

Na mesma esteira, prelecionando sobre o referido princípio, pontifica
Nelson Nery Junior, verbis:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da  dialeticidade.
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente  deverá  declinar  o  porquê  do  pedido  de  reexame  da
decisão.  Só  assim  a  parte  contrária  poderá  contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.  As
razões  do  recurso  são  elemento  indispensável  a  que  o  Tribunal,
para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-
as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa,
precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta
ou ilegal,  é  necessária  a  apresentação  das  razões  pelas  quais  se
aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.”

Outrossim,  importa  sublinhar  que  o  juízo  de  admissibilidade,  no
tocante  a  apreciação de  todos os  pressupostos  recursais,  é  matéria  de  ordem pública,
devendo ser apreciado pelo órgão julgador, independente do requerimento das partes.

1 AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR - Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº  2005/0077447-5.
Relator(a) Ministro Francisco Falcão  (1116) - T1 – Primeira Turma - DJ 21.11.2005 - p. 157.

2 AgRg no REsp 859903 / RS – Rel. Min. Francisco  Falcão – T1 - Primeira Turma - DJ 16/10/2006 p. 338.



Diante  de  tais  considerações,  não  conheço  do  recurso  voluntário,
quanto à impugnação da jornada de trabalho. Passo ao exame do restante do recurso, que
versa sobre o piso salarial.

Conforme  bem  anotou  o  magistrado,  os  valores  pagos  pelo
município obedecem, proporcionalmente, o valor mínimo fixado por lei, de maneira que
não há que se falar em pagamento a menor.

Ademais, importante registrar que o apelante não juntou uma prova
sequer de que recebesse valor inferior ao piso salarial, atraindo para si o ônus da inércia,
em contraposição ao disposto no art.  333,  I,  do CPC.  Não há,  portanto,  razões  para a
reforma da sentença.

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  melhor  sorte  não  socorre  o
recorrente. É que em sendo ambas as partes vencidas, cabe a cada uma delas arcar com os
ônus processuais, quando, obviamente, cabível. No caso, o apelante somente logrou êxito
em um dos pedidos, decaindo integralmente do segundo. Nada mais justo, pois, que os
honorários sejam compensados entre as partes.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade, não conheço do recurso
quanto à jornada de trabalho e, no mérito, nego provimento ao recurso do autor.

Quanto  à  remessa  oficial,  creio  que  a  sentença  merece  pequena
reforma.

Consoante anotado na decisão, o município afirma que o autor tem
jornada semanal de 25 horas, sendo 5 horas utilizadas em outras jornadas. Neste ponto,
portanto, não há dúvida quanto à desobediência ao art. 2º, 4º, da Lei nº 11.738/2008, que
fixa 1/3 da carga horária para interação com os estudantes.

Acerta o magistrado, portanto, ao fixar a referida jornada em 8h20m
(oito horas e vinte minutos), que corresponde a 1/3 das 25 horas semanais, garantindo ao
autor da demanda o cumprimento do normativo.

Por fim, os juros de mora e a correção monetária deverão observar o
seguinte:

“juros  moratórios  calculados  com  base  no  índice  oficial  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/2009,  incidindo a correção monetária,  em face da
declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,
calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei
(30/06/2009).3

3 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



Diante do exposto, dou provimento parcial à remessa oficial apenas
para modificar o regime de pagamento de juros e correção monetária. É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  de
nulidade e,  no mérito,  dar  parcial  provimento à remessa oficial  e negar provimento à
apelação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho  (com jurisdição  plena  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado


