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Acórdão
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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Município  de  JURU  –  Adv.:  Danilo  Luiz  Leite  (OAB/PB  nº
21.240)

Apelado: Irismar Grangeiro da Silva – Adv.: Damião Guimarães Leite
(OAB/PB nº 13.293).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.
PROFESSORA  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA.
IMPLEMENTAÇÃO  DO  PISO  SALARIAL  E
COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. PAGAMENTO A
MENOR  ENTRE  OS  ANOS DE  2009  E  2011.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  CARGA  HORÁRIA
MÁXIMA  ESTABELECIDA  NA  LEI  FEDERAL.
JORNADA DE TRABALHO MENOR. PAGAMENTO
PROPORCIONAL.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA
DE  DIREITO  AS  DIFERENÇAS.  SALÁRIOS
PAGOS  EM  CONFORMIDADE  O  PISO
NACIONAL.  PRECEDENTES DO SUPREMO DO
TRIBUNAL  FEDERAL.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

- Se a Lei Municipal regulamenta jornada de
trabalho inferior a quarenta horas semanais, é
admissível  a  remuneração  proporcional  à
carga  horária  do  profissional  do  magistério
público.

-  O  STF,  por  ocasião  do  julgamento  dos
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Embargos Declaratórios na ADIN nº 4.167/DF,
assentou que, até 26 de abril de 2011, deve-
se adotar como parâmetro para o piso salarial
instituído pela Lei  Federal  nº 11.738/2008 a
remuneração global e, a partir de 27 de abril
de 2011, o vencimento básico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, por igual votação, dar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

O Município  de  Juru  -  PB interpôs  Apelação  Cível
hostilizando a sentença de fls. 87/96, proveniente do Juízo de Direito da
Comarca de Água Branca - PB, proferida nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer  c/c  Cobrança ajuizada por  Irismar Grangeiro da Silva,  ora
apelada.

Do  histórico  processual  verifica-se  que  a  Magistrada
singular, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a edilidade
a implantar na folha de pagamento da Autora, o valor correspondente ao
percentual  de  66,75%  dos  valores  estabelecidos  ao  piso  nacional  do
magistério,  equivalentes  a  carga horária  semanal  de  26,7  horas,  e  ao
pagamento  das  diferenças  referentes  ao  pagamento  a  menor  do  piso
salarial nacional proporcional.

Honorários  advocatícios  fixados  em 10% do valor  da
condenação, a serem pagos pelo demandado/apelante.

Em suas razões (fls. 98/102), o Município de Juru, ora
apelante, alega que vem cumprindo com o determinado na legislação que
rege o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério público
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da  Educação  Básica  (Lei  nº  11.738/009  e  Resolução  CNE/CEB  nº
09/2009), inclusive, com a edição da Lei Municipal n.º 447/2009, cujo art.
38 já disciplina que o regime de trabalho dos professores do Município de
Juru será de trinta horas, sendo vinte horas em sala de aula e dez horas
para atividades, e cinco horas para estudo e pesquisa. Dessa forma, não
há o que se falar em pagamento de diferença salarial ou de horas extras.

O  apelado  apresentou  contrarrazões  recursais  (fls.
120/121),  arguindo  que a apelação não impugnou os  fundamentos  da
sentença e da inicial em clara violação ao princípio da dialeticidade, no
mérito,  pugna  pelo  desprovimento  do  recurso,  com  a  manutenção  da
sentença prolatada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela
rejeição  da  preliminar  levantada  nas  contrarrazões,  sem,  contudo,
manifestar-se quanto ao mérito do apelo (fls. 135/137).

É o relatório.

Voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da 
presente Apelação.

Registre-se  ainda,  que  Município  apelante,  em
atendimento  aos  despachos  de fls.  139 e  126,  juntou  no  prazo  legal,
procuração aos autos e ratificou o conteúdo da Apelação de fls.  98/102.
Razão pela qual, considero sanada o vício de representação e defiro o
pedido  de  habilitação,  devendo  constar  nas  próximas  notificações  e
publicações o nome do procurador: Danilo Luiz Leite (OAB/PB nº2.1240).

PRELIMINAR:  Afronta  ao  princípio  da
dialeticidade.

A  preliminar  arguida  nas  contrarrazões  não  merece
prosperar,  pois  o  apelante  nas  suas  razões,  demonstrou  sua
inconformidade com a sentença vergastada, visualizando os pontos onde
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entende que a sentença deve ser reformada.

Dessa forma, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO

A  controvérsia  instalada  diz  respeito  ao  direito  à
implantação  do  piso  do  magistério  e  as  diferenças  salariais  a  esse
inerente, bem como, ao pagamento de horas extras em decorrência da
realização de atividades extraclasse.

Nos termos da Lei Federal nº. 11.738/2008, que regu-
lamentou o art. 60, caput, III, "e", do ADCT, os profissionais do magistério
público da educação básica fazem jus ao pagamento do piso nacionalmen-
te estabelecido, proporcionalmente à carga horária de trabalho.

A Lei Federal referida instituiu e regulamentou o piso
salarial profissional nacional, determinando que a União, Estados, Distrito
Federal  e  Municípios  não  poderão  remunerar  o  professor  de  educação
básica  com vencimento  inferior  a  R$  950,00  (novecentos  e  cinquenta
reais),  aplicável  para  a  jornada  de  40h  (quarenta  horas)  semanais.
Vejamos o que dispõe a mencionada norma:

“Art.  2o O  piso  salarial  profissional  nacional
para os profissionais do magistério público da
educação básica será de R$ 950,00 (novecen-
tos e cinqüenta reais) mensais, para a forma-
ção  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 va-
lor abaixo do qual a União, os Estados, o Distri-
to 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.
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§ 2º Por profissionais do magistério público da edu-
cação  básica  entendem-se  aqueles  que  desempe-
nham as atividades de docência ou as de suporte pe-
dagógico à docência, isto é, direção ou administra-
ção, 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 dire-
trizes e bases da educação nacional 

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

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, obser-
varse-á o limite máximo de 2/3 (dois terços)
da carga horária para o desempenho das ativida-
des de interação com os educandos. 

(…) 

Aliás, o STF, no julgamento da ADI 4167/DF, entendeu
pela constitucionalidade dessa Lei,  destacando a competência da União
para dispor acerca de normas gerais relativas ao piso de vencimento dos
profissionais da educação básica, a fim de fomentar o sistema educacional
e valorizar os profissionais.

Entendeu, ainda, a Suprema Corte, que o conceito de
piso deve ser entendido com fundamento no vencimento base, sem prejuí-
zo de outras vantagens pecuniárias a que faça jus o servidor, e não na re-
muneração global.

A propósito:

"CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATI-
VO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIO-
NAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNE-
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RAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMEN-
TÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEM-
PO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTA-
RACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2°, §§ 1° E
4°, 3°, II E III E 8°, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJE-
TO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade, na medida em que o cronogra-
ma 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 pro-
fessores do ensino médio com base no vencimento, e
não na remuneração global. Competência da União
para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de
vencimento dos professores da educação básica, de
modo a utilizá-lo  como mecanismo de fomento ao
sistema educacional e de valorização profissional, e
não apenas como instrumento de proteção mínima
ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral fe-
deral  que  reserva  o  percentual  mínimo de  1/3  da
carga horária dos docentes da educação básica para
dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de
objeto declarada em relação aos arts. 3° e 8° da Lei
11.738/20081. 

Faz necessário ressaltar, ademais, que o STF, no julga-
mento dos embargos de declaração na ADI nº. 4167/DF, decidiu que a
vinculação do piso ao vencimento básico inicial passou a ser exigida ape-
nas a partir de 27.04.2011, data em que fora julgado o mérito da referida
ação, e que, assim, para o período anterior, o piso salarial correspondia à
remuneração global do servidor. Veja-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFI-
CATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS ADI
DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACO-
LHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁ-
CIA  DAS  DECISÕES  PROFERIDAS  EM  CONTROLE
CONCENTRADO  DE  CONSTITUCIONALIDADE  QUE

1  ADI 4167 DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 27.04.2011
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FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO. 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 inconstitucionalida-
de e em que declarada a constitucionalidade do
piso dos professores da educação básica. Apli-
cação do art. 27 da Lei 9.868/2001.
2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado
pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do
custeio  devido  pela  União.  Matéria  que  deve  ser
apresentada  a tempo e  modo próprios  aos  órgãos
competentes.
3. Correções de erros materiais.
4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor
recurso  de  embargos  de  declaração.  Embargos  de
declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 8
Remessa necessária nº 0002331-31.2013.815.0381
5. Com o julgamento dos recursos de embargos de
declaração, o agravo regimental interposto da parte
declaratória do despacho que abriu vista dos autos à
União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto.
Recursos de embargos de declaração interpostos pe-
los Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1)
correção do erro material constante na ementa, para
que a expressão “ensino médio” seja substituída por
“educação básica”, e que a ata de julgamento seja
modificada, para registrar que a “ação direta de in-
constitucionalidade  não  foi  conhecida  quanto  aos
arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superve-
niente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi
julgada improcedente”, (2) bem como para estabele-
cer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a
partir  de 27.04.2011. Agravo regimental interposto
pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga preju-
dicado,  por  perda  superveniente  de  seu  objeto.”4
(grifei)

No caso dos autos, o Município de Juru - PB editou a Lei
n°.  447/2009  que  reestruturou  as  carreiras  do  magistério  público
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municipal, estabelecendo a carga horária da carreira em 30h (trinta horas)
semanais, devendo o pagamento do piso salarial profissional se dar de
forma proporcional,  conforme intelecção  do  §3º  do  art.  2º  da  Lei  nº.
11.738/2008.

Assim sendo, mediante simples cálculo aritimétrico, e
levando em consideração os valores constantes no site do Ministério da
Educação, chega-se aos importes do piso proporcional por ano: R$ 633,33
(2009), R$ 768,50 (2010); R$ 890,25 (2011); R$ 1.088,25 (2012) e R$
1.175,25 (2013).

Dá  análise  dos  documentos  constantes  nos  autos,
verifica-se  que a edilidade apelante,  ao reestruturar  a  carreira  de  seu
magistério, adequando-a de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008,
não se furtou à mens legis, aplicando-a, ainda que proporcionalmente, o
piso nacional estabelecido para o magistério.

Nesse  diapasão,  considerando  a  ausência  de
comprovação de períodos em que o piso instituído pela Lei nº 11.738/08
tenha sido descumprido, o afastamento da sua condenação à implantação
na  folha  de  pagamento  da  Apelada,  e  ao  pagamento  dos  valores
retroativos, é medida que se impõe.

Isto  posto,  DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,  para
reformando a sentença, julgar improcedente a ação, e condenar a apelada
ao  pagamento  das  custas  processuais,  e  honorários  advocatícios  que
arbitro no valor de R$ 500,00, com a ressalva de que deve ser suspensa
sua execução, por ser essa, beneficiária da gratuidade processual,  ex vi
art. 98, § 3.º, CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
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Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator

03
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