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APELAÇÃO  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  PROFESSOR.  PISO  NACIONAL
DO MAGISTÉRIO.  LEI FEDERAL Nº  11.738/08.  CONSTI-
TUCIONALIDADE  DECLARADA PELO  SUPREMO  TRI-
BUNAL FEDERAL.  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PISO.  INCI-
DÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO.
HORAS EXTRAS. INOCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO A PERÍO-
DO LABORAL MAIOR DO QUE AQUELE PREVISTO EM
EDITAL.  POSSIBILIDADE.  ADMINISTRAÇÃO  SUJEITA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.  AUSÊNCIA
DE  DIREITO  ADQUIRIDO  A REGIME  JURÍDICO.  DES-
PROVIMENTO DA 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),  fora declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
concentrado

- O piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jor-
nada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º), de
forma que o valor do piso no município em que a jornada de traba-
lho dos professores é inferior deve ser encontrado com base na pro-
porcionalidade da carga horária fixada na legislação local.

- Não obstante o instrumento editalício disciplinar as regras que
irão nortear o ingresso do candidato ao serviço público, ele não tem
o condão de orientar e reger a permanência do servidor no âmbito
da administração, que será regida por um estatuto próprio, previsto
em lei.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rose Merri Dantas de Assis Soares ata-
cando sentença originária do Juízo de Direito da Comarca de Belém, lançada nos autos da Ação de
Cobrança proposta por ela em desfavor do Município de Belém.

Alega a autora que é funcionária pública da municipalidade, admitida para a função
de professora de educação física, através de concurso público, exercendo suas atividades em uma
das unidades da edilidade promovida.

Afirma, ainda, que alguns direitos inerentes ao cargo não vêm sendo pagos, pleitean-
do, assim, a percepção do piso salarial profissional nacional, implantação do quinquênio, horas
extras,  os  reflexos  sobre  as  férias  incluindo o  terço  constitucional,  gratificação natalina e
FGTS, bem como o pagamento do retroativo das diferenças adimplidas a menor (fls. 02/09).

Sobrevindo a sentença (fls.89/94), a magistrada julgou parcialmente procedente os
pedidos exordiais, condenando a edilidade no adimplemento do adicional por tempo de serviço no
percentual de 7% (sete por cento) sobre o vencimento e o adimplemento do montante regressivo.

Irresignada, a promovente apelou, fls. 95/102, sustentando que o piso salarial nacio-
nal instituído pela Lei 11.738/2008 se aplica indistintamente a qualquer professor de educação bási-
ca da rede pública, independentemente da carga horária exercida, não havendo que se falar, portan-
to, em pagamento proporcional.

Ademais, aduz que a edilidade só passou a exigir o cumprimento de carga horária de
30 (trinta) horas semanais a partir da implantação do plano de cargos, carreira e remuneração do
magistério público municipal, devendo receber pelas horas extras trabalhadas no período anterior. 

Ao final, requer o provimento da súplica para condenar a Fazenda Municipal nas ver-
bas pleiteadas.

Contrarrazões apresentadas pelo promovido às fls. 107/114.

Instada a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de Justiça,  às fls.122/128,  ofertou parecer
opinando pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se os autos de demanda proposta por Rose Merri Dantas
de Assis Soares, em face do Município de Belém, almejando a implantação integral do piso nacio-
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nal da educação, bem como o pagamento de horas extras, ante o cumprimento de uma jornada de
trabalho maior do que a constante no instrumento convocatório.

Destarte, o Magistrado de base, no decisório combatido, julgou parcialmente proce-
dente a ação com fundamento nas leis que instituíram o piso salarial nacional dos professores de
educação básica e a do plano de cargos, carreira e remuneração da edilidade demandada.

Pois bem. Quanto à irresignação acerca do piso salarial, faz-se necessário trazer à
baila os termos da Lei Federal 11.738/08:

“Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica a
que se refere a alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (no-
vecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível mé-
dio, 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 pode-
rão 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 admi-
nistração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coor-
denação 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 limi-
te máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempe-
nho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º. As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei
serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissio-
nais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
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art.  7º  da Emenda Constitucional  nº  41,  de 19 de dezembro de
2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

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 venci-
mento 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 ter-
ços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atuali-
zado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Car-
reira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atua-
lizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de ja-
neiro 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 Fede-
ral 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 ar-
tigo 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.” (Grifo nosso)

Portanto, da leitura dos dispositivos acima transcritos, não restam dúvidas de
que os entes federativos que estabelecerem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas sema-
nais aos professores da educação básica estão autorizados a efetuar o pagamento proporcio-
nalmente ao estabelecido em referida lei.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade nº 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, já declarou a constitucionalidade da lei federal que
fixou o piso nacional, em acórdão cuja ementa passo a transcrever:

“CONSTITUCIONAL.  FINANCEIRO.  PACTO  FEDERATIVO  E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS
PROFESSORES  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.  CONCEITO  DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDA-
DES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º,
3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTI-
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TUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda par-
cial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medi-
da em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de ven-
cimento 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 professores do ensino médio com base
no  vencimento,  e  não  na  remuneração  global.  Competência  da
União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de venci-
mento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo
como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valoriza-
ção profissional, e não apenas como instrumento de proteção míni-
ma ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal 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.  3º  e  8º  da  Lei
11.738/2008.” (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-
2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) 

Reproduzo, ainda, passagem esclarecedora do voto do Ilustríssimo Ministro Relator
Joaquim Barbosa, constante em declinado julgamento:

“Mantenho o entendimento já externado no julgamento da medida
cautelar, para julgar incompatível com a Constituição a definição
de jornada de trabalho. A jornada de quarenta horas semanais tem
por função compor o cálculo do valor devido a titulo de piso, jun-
tamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de
de parâmetro de carga horária para condicional a obrigatoriedade
da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e
potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a es-
colha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. Profis-
sionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos,
por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de pa-
gamento.”

Nesta esteira, tem-se como indiscutível a constitucionalidade da Lei Federal que fi-
xou o piso nacional dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, bem
como que o valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) é inerente à carga horária semanal de
40 horas. Desse modo, os entes federativos que fixarem carga horária inferior a estabelecida na lei
para seus professores de educação básica, estarão autorizados a definir o vencimento de forma pro-
porcional.

Pois bem, no caso em disceptação, verifico que os profissionais do magistério da
rede de ensino básico do Município de Belém possuíam carga horária de 30 (trinta) horas semanais,
conforme se extrai do artigo 44, da lei 112/09, senão vejamos:
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“Art. 44 . O regime de trabalho dos professores da Educação Básica
será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) em sala de aula
e 10 (dez) horas atividades, destas, 05 (cinco) na escola para plane-
jamento, correção, elaboração de projetos e 05 (cinco) horas para
estudo, pesquisas e reuniões pedagógicas.”

Logo, in casu, os contracheques que escoltam a exordial (fls. 16/23) demonstram que
a edilidade vem pagando à apelante por uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais, de maneira
que, mesmo tomando apenas o vencimento base da autora como parâmetro, observa-se a adequação
com o piso salarial nacional, sobretudo se considerarmos a proporcionalidade da jornada de traba-
lho, o que torna induvidoso que, no âmbito do Município de Belém, restou observado o princípio da
legalidade, não prosperando as alegações contidas no apelo.

Por fim, o apelo também se insurge contra o capítulo da sentença que denegou o plei-
to de pagamento de horas extras à servidora pública do Município de Belém, que prestou concurso
público para o cargo de Professora, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme
previsão em edital, e que após a sua nomeação estaria sendo compelida ao cumprimento de 30 (trin-
ta) horas semanais. 

Sustenta que a exigência de cumprimento de uma jornada maior contraria o instru-
mento convocatório, cujas disposições - afirma -  vinculariam candidatos aprovados e a própria Ad-
ministração. 

Pois bem. Neste contexto, entendo que não merece retoques a decisão de primeiro
grau que afastou o pedido de pagamento pelo trabalho extraordinário.

Não obstante o instrumento editalício disciplinar as regras que irão nortear o ingresso
do candidato no serviço público, ele não tem o condão de orientar e reger a permanência do servidor
no âmbito da administração, que será regido por um estatuto próprio, previsto em lei.

Assim, a despeito de o edital do certame ter  previsto como jornada básica do Profes-
sor do Município de Belém 20 (vinte) horas semanais, o que não se pode afirmar ante a sua ausên-
cia no caderno processual, ao ingressar no serviço público a apelante sujeita-se a legislação de re-
gência, in casu, o Estatuto dos Servidores do Estado da Paraíba, tendo em vista o disposto na Lei
Municipal nº. 23/05.

Ademais, é consolidado nos nossos tribunais superiores que não há direito líquido e
certo a regime jurídico de servidores públicos, reiterando o entendimento de que à Administração
Pública é lícito alterar, a bem do interesse público, disposições estatutárias e regimentais no âmbito
do funcionalismo público. 

Vejamos os recentíssimos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrati-
vo. Servidor público federal. Direito adquirido a regime jurídico. Inexis-
tência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafir-
mação da jurisprudência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade.
Precedentes.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  exame  do  RE  nº
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563.965/RN,  com repercussão geral  reconhecida,  Relatora  a  Ministra
Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquiri-
do a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos
servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de venci-
mentos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos
e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º,
do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) do total daquela já fixada. (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do
CPC),  observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da
justiça.” (ARE 1071544 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Tur-
ma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 01-
12-2017 PUBLIC 04-12-2017) 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
APOSENTADO.  EQUIPARAÇÃO  DE  CARGO  DIVERSO  DE  SERVI-
DOR DA ATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE DIREITO AD-
QUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SÚMULA 280/STF. 1. A presente cau-
sa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional. In-
cidência da Súmula 280/STF. 2. O STF já assentou que não há direito
adquirido a regime jurídico e ao enquadramento em novo plano de car-
reira em cargo com nomenclatura diversa, se não houver redutibilidade
de proventos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majora-
do em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados
os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4º, do CPC/2015.”  (ARE 1075654 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BAR-
ROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017) 

Logo, não se discute, na hipótese vertente, a possibilidade da Fazenda Pública alterar
os requisitos previstos em edital, que, com certeza, devem vincular a administração e administrados
no tocante ao ingresso no serviço público. 

O caso ora tratado refere-se à possibilidade de o administrador regulamentar a per-
manência do servidor, dispondo suas regras, o que é plenamente possível, desde que observados os
princípios da publicidade e legalidade, como aconteceu na hipótese dos autos.

Com tais fundamentos, observando a Administração Municipal estritamente o princí-
pio da legalidade, o fato da servidora, estar submetida a carga horária supostamente maior do que
aquela prevista em edital, não justifica o pagamento pretendido.

 
Com  essas  considerações, DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  a  sentença

objurgada em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José Ricardo Porto,  o Exmo.  Des.  Leandro dos
Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti Cléa Marinho

Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02
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