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IMPLANTAÇÃO  DO  PISO  SALARIAL  NACIONAL.  LEI  FEDERAL  N.°
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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 Federal n.° 11.738/2008, atualizado na forma
legal (art. 5°), para uma jornada de quarenta horas. 

3. Os valores dos reajustes anuais do piso salarial do magistério, publicados pelo MEC em
peças  informativas  sem  força  normativa,  devem  ser  considerados  corretos,  porquanto
refletem as determinações das Portarias Interministeriais publicadas desde a vigência da Lei
Federal n.° 11.738/2008 com o objetivo de fixar a grandeza denominada de “valor mínimo
por aluno”.

4.  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
(§4º, do art. 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008).

5.  “O entendimento do Supremo Tribunal  Federal  acerca de mencionada declaração de
inconstitucionalidade, firmou nova orientação acerca da incidência de correção monetária e
dos  juros  moratórios,  nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública:  em  virtude  da
declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09:  (a)  a  correção
monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do  período,  a  ela  não  se  aplicando  os  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza
tributária,  para as quais prevalecerão as regras específicas” (STF, ADI 4357,  Rel.  Min.
Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe-
188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014).



VISTO, relatado  e discutido o presente procedimento referente ao Reexame
Oficial  n.  0001080-94.2015.815.0061,  em que  figuram como  partes  Reilson  de
Macedo Dantas e o Município de Riachão.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Apelo e dar-lhe provimento
parcial.

VOTO.

Reilson de Macedo Dantas  interpôs  Apelação contra  a  Sentença  de f.
104/108, prolatada pelo Juízo da 2ª. Vara Mista da Comarca de Araruna, nos autos
da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Cobrança  por  ele  ajuizada  em  face  do
Município de Riachão, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que
ao Ente Municipal não é imposto a obrigatoriedade de estabelecer que a jornada
mínima  semanal  dos  professores  seja  de  vinte  horas  na  sala  de  aula  e  dez  de
atividades extraclasse, havendo, tão somente, a imposição de que um terço da carga
horária  seja  reservada  a  mecanismo  de  fomento  ao  sistema  educacional  e  de
valorização profissional.

Em suas  razões,  f.  119/122,  alegou  que  o  Apelado  não  cumpriu  com o
pagamento  integral  do  piso  salarial  nacional  do  magistério  público,  conforme
disciplinado na Lei n. 11.738/2008, e que a carga horária não pode ser inferior a
trinta horas semanais, já que um terço da jornada semanal deve ser para atividades
extraclasse. 

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado  procedente  o  pedido  de implantação  em seu  favor  do  piso  salarial  do
magistério e o terço para atividades extraclasse, bem como o pagamento retroativo
da diferença apurada entre o valor devido e o efetivamente recebido.

Intimado, f. 133, o Município Apelado não ofereceu contrarrazões, f. 134.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e dispensado de preparo recursal, posto que o Apelante
é  beneficiário  da  gratuidade  da  justiça,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade, dele conheço.

O  piso  salarial  nacional  para  os  profissionais  do  magistério  público  da
educação básica, nos termos do art. 2º1, § 1º e § 3º2, da Lei nº 11.738/2008, é de R$
1 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.

2  Art. 2º
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito



950,00, para a carga horária de quarenta horas semanais, e as jornadas inferiores terão
o seu piso fixados proporcionalmente.

O STF, no julgamento dos Embargos Declaratórios opostos nos autos da ADI
n.° 4.167/DF3, embora tenha consignado, categoricamente, na ementa do Acórdão do
mencionado julgamento,  que “a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de
27.04.2011”, assertiva que limita temporalmente a eficácia do piso considerado em
todas as suas particularidades,  no  inteiro teor do  Julgado resta  claro  que os
Excelentíssimos Ministros do STF, na verdade, pretenderam modular, tão somente, a
utilização do vencimento básico como parâmetro, tendo em vista que o prévio
julgamento da correlata Medida Cautelar, ao atribuir interpretação conforme o §1°,
do seu art. 2°, havia adotado como tal a remuneração global do professor.

O STF pretendeu evitar a surpresa dos Entes Federados, que passaram a
organizar seu planejamento orçamentário com base na primeira manifestação,
mantendo a eficácia da Cautelar até o julgamento de mérito.

Em termos práticos, tem-se que a previsão legal do piso tem eficácia desde
1° de janeiro de 2009, tomando-se como referência a remuneração global até 26 de
abril de 2011, e, a partir do dia seguinte, o vencimento básico.

O Pretório Excelso, no julgamento do  mencionado  Embargos, também
assentou que o valor de R$ 950,00 aplica-se à jornada de quarenta horas semanais e
que os profissionais sujeitos a expedientes menores ou maiores fazem jus a um piso
proporcional à diferença de horas trabalhadas4. 

No mesmo sentido julgados dos Órgãos Fracionários deste Tribunal5.

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

3“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  EFICÁCIA  DAS  DECISÕES  PROFERIDAS  EM  CONTROLE
CONCENTRADO  DE  CONSTITUCIONALIDADE  QUE  FOREM  OBJETO  DE  RECURSO  DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 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  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(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,julgado em
27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013).

4 Extrai-se do voto do Exm.° Min. Relator as seguintes considerações: “Mantenho o entendimento já
externado no julgamento da medida cautelar, para julgar compatível com a Constituição a definição
da jornada de trabalho. A jornada de quarenta horas semanais tem por função compor o cálculo do
valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de
parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia
levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha
de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. Profissionais com carga horária diferenciada,
para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de
pagamento”.(trecho do Voto do Exm.° Min. Relator no  ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno,julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG
08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

5CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação Cível . Ação de cobrança c/c obrigação de
fazer. Pretensão deduzida na inicial julgada improcedente - Servidora pública municipal. Professora de



Os pisos  salarias  nacional  do  magistério,  colhidos  de  sítios  eletrônicos
oficiais  do Ministério  da Educação,  são os seguintes:  R$ 950,00 para 2009,  R$
1.024,67 para 20106, R$ 1.187,00 para 20117, R$1.451,00 para 20128 e R$1.567,00
para 20139.

Fixadas as balizas jurídicas indispensáveis, passo à análise do caso concreto.

O Apelado, alegou, na Contestação, que a carga horária do Apelante era de
vinte e cinco horas semanais, sendo vinte em sala de aula e cinco para atividades
extraclasse, nos termos do art. 37, da Lei Municipal n. 144/2010, f. 50/67, alegação

Educação Básica. Piso salarial profissional nacional. Piso instituído pela Lei nº 11.738/2008 para os
profissionais que possuem uma jornada de de 40 (quarenta) horas semanais - Profissional que recebe
remuneração proporcional a carga horária fixada pelo Município. Possibilidade. Intelecção do § 3º do
art. 2º da Lei nº 11. 738/2008. Piso salarial vinculado ao vencimento básico inicial a partir de 27.04.2011
(ADI 4167 ED).  Ausência de valores  a serem ressarcidos.  Adicional  por tempo de serviço extinto.
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Verba incorporada sem redução dos vencimentos.
Inexistência  de  violação  ao  princípio  da  irredutibilidade  salarial  -  Manutenção  da  sentença.
Desprovimento. -  A Lei nº 11.738/2008 consolidou o piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica que cumprem uma carga horária de, no máximo, 40 (quarenta)
horas semanais em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Assim, profissionais que cumprem jornada
de trabalho inferior ao fixado na referida lei federal, como ocorre na hipótese dos autos, terão valores
proporcionais como limite mínimo de pagamento, em conformidade com o que dispõe o §3º do ar (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00016476220128150601,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. Em 28-07-2015) 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR Municipal. PISOSALARIAL 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 471/2010
(fls.  16/34),  que  trata  do  plano  de  cargos,  carreira  e  remuneração  dos  professores  da  Rede
Municipal de Serraria, estipulou em seu capítulo VII o piso salarial proporcional a uma jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, estando, assim, totalmente de acordo com a Lei Federal
11.738/2008 e em conformidade com o julgamento da ADI 4167. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00000783320138150361, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS
SANTOS , j. Em 21-07-2015)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL.
PEDIDO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL  PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/08.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. VERBA FIXADA EM NORMA FEDERAL.
PARA A JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. CARGA HORÁRIA INFERIOR NO
MUNICÍPIO APELADO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALOR PROPORCIONAL.
precedentes deste tribunal. aplicação do caput do art. 557 do cpc. Seguimento negado.1. Considerando
que a Lei Federal nº 11.738/08 fixou o piso nacional do magistério equivalente à carga horária de
quarenta horas semanais, a jurisprudência desta Corte e Justiça manifesta-se pela possibilidade
do pagamento proporcional, quando a jornada de trabalho do servidor for inferior ao previsto na
referida norma.2. Sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte
de  Justiça.  Negativa  de  seguimento,  com  espeque  no  art.  557,  caput,  do  CPC.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019952020138150351, - Não possui -, Relator DES. JOSE
AURELIO DA CRUZ , j. em 16-07-2015)

6 Disponível em <http://gestao2010.mec.gov.br/indicadores/chart_85.php>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.

7 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16373: piso-do-
magisterio-sera-reajustado-em-1585-e-subira-para-r-1187&catid=372&Itemid=86>. Acesso em 16 de dezembro
de 2013.

8 Disponível  em  <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=17542:  piso-do-magisterio-deve-ser-reajustado-em-
2222-e-passar-para-r-1451&catid=211&Itemid=86>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.

9 Disponível  em  <http://portal.mec.gov.br/index.php?



não impugnada pelo Apelante, razão pela qual considero que a carga horária a que
ele estava submetida era de vinte e cinco horas semanais,  inexistindo nos autos
comprovação de que a jornada de trabalho tenha sido ampliada.

Mediante regra de três simples, chega-se aos importes do piso proporcional
por ano: R$ 640,42 (2010), R$ 741,87 (2011) e R$ 906,88 (2012), não havendo sido
colacionado  pelas  partes  nenhum documento  capaz  de  comprovar  o  irregular
recebimento dos valores em relação ao piso nacional.

Quanto  à  distribuição  da  carga  horária  estabelecida  pela  Edilidade,  como
supramencionado, vinte e cinco horas semanais, sendo vinte horas em sala de aula e
cinco horas de atividades extraclasse, entendo que a referida jornada está em desacordo
com os ditames legais, porquanto não obedece o percentual mínimo de 1/3 que deve ser
reservado para as atividades de departamento/planejamento, previsto na Lei Federal n.°
11.738/2008, tendo em vista que deveria ser de dezessete horas em sala de aula e oito
horas destinadas a atividades extraclasse, razão pela qual a indenização pelas três horas
semanais que o Apelante trabalhou a mais dentro da sala de aula é medida que se impõe.

Para fins de correção monetária de débitos imputáveis à Fazenda Pública,
segundo as novas diretrizes estabelecidas pelo STF no julgamento da Questão de
Ordem10 na ADIn n.°  4.425/DF11,  deve-se aplicar,  desde a  data  em que deveria

option=com_content&view=article&id=18376 &Itemid=382>. Acesso em 16 de dezembro de
2013.

10 “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR),
nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual a) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo  Especial
(IPCA-E).”  (STF,  ADI  4425  QO,  Relator(a):  Min.  Luiz  Fux,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
25/03/2015, Processo Eletrônico DJe-152 Divulgado 03-08-2015 Publicado 04-08-2015).

11 DIREITO CONSTITUCIONAL. […]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL  DE
PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE
POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS
INSCRITOS  EM  PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À  ISONOMIA  ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO  E  DEVEDOR PRIVADO (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  […].  5.  O  direito
fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização
monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de
remuneração  da  caderneta  de  poupança,  na  medida  em que este  referencial  é  manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno
tipicamente  econômico-monetário,  mostra-se insuscetível  de  captação apriorística (ex  ante),  de
modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos
juros  moratórios  relativos  a  débitos  fazendários  inscritos  em precatórios  segundo  o  índice  de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º,
caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração
de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”,
contida  no art.  100,  §12,  da  CF,  incluído pela EC nº  62/09,  para  determinar  que,  quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo
e qualquer crédito tributário.  7.  O art.  1º-F da Lei  nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº



haver ocorrido cada pagamento, o índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança de 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, e, somente a partir
desse último marco, o IPCA-E.

Os juros moratórios devem ser calculados desde a citação, com a incidência
dos índices aplicados à caderneta de poupança, por força da redação conferida pela
Lei n.° 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, conforme decidido, pelo STF,
no julgamento dos Embargos Declaratórios opostos nas ADIs n.° 4.357 e 4.425.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando a  Sentença,  condenar  a  Edilidade a  pagar ao Apelante  o  valor
remuneratório  referente às  três  horas semanais  que o Apelante  trabalhou a
mais dentro da sala de aula, nos cinco anos anteriores à data da propositura da
Ação, devendo os débitos imputados ao Apelado serem corrigidos, desde a data
do inadimplemento, pelo índice oficial de remuneração básica, de 30 de junho
de  2009  até  25  de  março  de  2015,  e,  após  essa  data,  pelo  IPCA-E, com
incidência dos juros moratórios mensais, desde a citação, nos índices aplicados
à caderneta de poupança.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a Apelante ao pagamento de
50%  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  aos  advogados  do
Apelante, fixados no importe de 10% do valor da condenação, suspendendo a
exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do
art. 86, do Código de Processo Civil12, e o Apelado ao pagamento de honorários
advocatícios  aos  advogados  da  Apelante,  fixados  no  percentual  de  10% do
valor da condenação.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de
juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade
que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento,
na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. […]. (STF, ADI 4357, Relator(a): Min. Ayres Britto,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, Acórdão Eletrônico
DJe-188 Divulgado 25-09-2014 Publicado 26-09-2014).

12 CPC,  Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. 


