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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002103-83.2012.815.0351.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Sapé.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Francisco de Assis Pontes.
Advogado : Damião Guimarães (OAB/PB nº 13.293).
Apelado : Município de Riachão do Poço.
Advogada : Ana Paula Ferreira Oliveira (OAB/PB nº 22.443).

PROCESSUAL CIVIL.  PISO  NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
DE EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE DO-
CUMENTO  INFORMANDO  A  JORNADA  DE
TRABALHO A QUE É SUBMETIDA A PARTE
AUTORA. MANIFESTO DEFEITO QUE CON-
CRETAMENTE  IMPOSSIBILITA  A  ANÁLISE
DE MÉRITO DA AÇÃO. VÍCIO PASSÍVEL DE
CORREÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  CONDUTA
INSTRUTÓRIA APTA A SANEAR A IRREGU-
LARIDADE VERIFICADA. JULGAMENTO AN-
TECIPADO  DE  IMPROCEDÊNCIA  FUNDA-
MENTADO EM AUSÊNCIA DE PROVA DO DI-
REITO  AUTORAL.  CERCEAMENTO  DE  DE-
FESA CONFIGURADO.  NULIDADE  DA SEN-
TENÇA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECUR-
SO PREJUDICADO.

-  Em se  tratando da temática  do piso  nacional  dos
profissionais do magistério público de educação bási-
ca, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, bem como
verificando-se o entendimento pacificado no sentido
de que o pagamento do valor fixado em lei deve res-
peitar a proporcionalidade da carga horária a que se
encontra submetido o professor, é dever do magistra-
do, constatando que não há na petição inicial sequer o
relato sobre a jornada de trabalho pela qual o Municí-
pio promovido remunera a parte autora, determinar a
emenda da peça de ingresso.
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- A conduta da magistrada de afirmar, no próprio fun-
damento da sentença, a falta de informação crucial a
respeito  de  situação  fática  que  impede  o  juízo  de
mérito acerca da procedência ou improcedência do in-
conformismo da parte demandante, ainda que sob o
aparente escudo da ausência de prova do direito auto-
ral,  configura verdadeiro  cerceamento do direito  de
defesa do autor, implicando, substancialmente, inde-
vido julgamento antecipado da lide, sem o imperioso
respeito à boa instrução do feito.

- Verificando-se que o decisório foi prolatado anteci-
padamente em desconformidade com a exigência nor-
mativa, posto que evidenciada a necessidade de dila-
ção probatória, deve o mesmo ser anulado, para a rea-
lização da adequada instrução processual.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposto por Francisco de Assis
Pontes  hostilizando sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Sapé nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo apelante em
desfavor do Município de Riachão do Poço.

Na peça de ingresso (fls. 02/14), o autor relatou ser professor da
edilidade promovida, destacando que o ente público não vem cumprindo com
o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o piso salarial para
os profissionais da educação básica, bem como a reserva de 1/3 (um terço) da
jornada para atividade extraclasse. Destacou que o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que o piso não é o somatório de tudo que é
recebido pelo professor, mas sim apenas o correspondente vencimento. 

Ao final,  postulou a implementação do piso no valor  da Lei
Federal mencionada e a observância do terço para atividades extraclasse, bem
como o pagamento retroativo da diferença de valores verificada e, ainda, da
indenização na forma de hora extraordinária pela inobservância do terço do
labor mencionado.

Tutela antecipada indeferida (fls. 25).

Documentos apresentados pelo promovido (fls. 47/85).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada,  a
Magistrada  de  primeiro  grau julgou  improcedente  o  pedido  inicial  (fls.
87/88v.).

Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso  apelatório  (fls.  91/95),
reivindicando a modificação do julgado, sustentando que não se faz necessária
a edição de lei municipal determinando o pagamento do piso salarial, que deve
ser  observado  a  partir  de  janeiro  de  2009.  Defende,  ainda,  que  a  jornada
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deveria ser de, no mínimo, 30 (trinta) horas, horas semanais, sendo 10 (dez)
horas para atividades extraclasse. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 99/104).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
109/113).

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado,  o  autor,  Professor  do  Município  demandado,
relata que este não vem cumprindo o valor fixado a título de piso nacional dos
profissionais do magistério público de educação básica, estabelecido pelo Lei
nº 11.738/2008.

A edilidade, por sua vez, contesta a narrativa autoral, afirmando
que  efetua  o  pagamento  dos  respectivos  profissionais,  de  acordo  com  a
proporcionalidade observada em relação à carga horária desempenhada pelos
servidores.

A magistrada de primeiro grau, ao sentenciar, elucidou que o
valor  do  piso  nacional  é  fixado  para  uma  jornada  de  40  (quarenta)  horas
semanais, aduzindo que a Lei Municipal nº 162/2010 disciplina o Plano de
Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  Público  Municipal,  no  qual  consta
critérios da jornada de trabalho e remuneração, discriminando como jornada
parcial de 25 (vinte e cinco) horas semanais, havendo a possibilidade de ser
ampliada  em  casos  previstos  em  mais  15  (quinze)  horas,  totalizando  40
(quarenta) semanais.

Conclui pela inexistência de prova quanto à carga horária de
trabalho a que se encontra submetido o autor, afirmando que  “o(a) autor(a)
não comprovou o efetivo cumprimento de carga horária semanal superior à
previsão  legal,  mesmo  considerando  1/3  da  jornada  para  atividade
extraclasse, impondo-se a improcedência do pedido neste aspecto”(fls. 88).

Pois bem, de antemão, cumpre registrar o verdadeiro imbróglio
processual  gerado  pela  condução  da  instrução  do  presente  feito,  desde  o
próprio  juízo  de  análise  inicial  da  peça  de  ingresso,  passando  ainda  pela
colheita  de  provas  e  necessária  delimitação  mínima  acerca  dos  defeitos  e
irregularidades  da  ação capazes de dificultar  o  julgamento  de mérito  desta
demanda.

Em se tratando da temática do piso nacional  dos profissionais
do  magistério  público  de  educação  básica,  estabelecido  pela  Lei  nº
11.738/2008, bem como verificando-se o entendimento pacificado (inclusive
fundamentado na sentença) no sentido de que o pagamento do valor fixado em

Apelação Cível nº 0002103-83.2012.815.0351        3



lei  deve  respeitar  a  proporcionalidade  da  carga  horária  a  que  se  encontra
submetido o professor,  é  dever  do  magistrado,  constatando que  não há na
petição  inicial  sequer  o  relato  sobre  a  jornada  de  trabalho  pela  qual  o
Município promovido remunera o autor, tampouco documento comprovando a
jornada determinar a emenda da peça de ingresso.

É  esse  o  comando  inserto  no  art.  321  do  Novo  Código  de
Processo Civil, in verbis:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete,  indicando  com  precisão  o  que  deve  ser
corrigido ou completado.
Parágrafo  único.  Se  o  autor  não  cumprir  a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A regra processual acima indicada confere ao magistrado um
mecanismo de valor inestimável, corolário do princípio do impulso oficial, e
que possibilita o cumprimento efetivo e substancial da promoção da devida
tutela jurisdicional, mediante a determinação da correção, na origem, de um
defeito  que,  manifestamente,  repercutirá  no  julgamento  final  de  mérito,
dificultando-o ou mesmo o impossibilitando, como no caso dos autos.

Sobre  o  tema,  Alexandre  Freitas  Câmara  leciona,
didaticamente, a respeito da cognição, minimamente superficial, que o juízo a
quo deve  fazer  quando  se  depara  com  o  recebimento  da  petição  inicial,
afirmando que há a possibilidade de não se constatar vício, caso em que há o
regular processamento da ação; bem como igualmente existe a possibilidade
de se averiguar um vício, que pode ser insanável ou sanável.  Neste último
caso, caberá ao juiz determinar à parte autora que emende a inicial, sanando o
defeito que dificulte o julgamento de mérito. A respeito, veja-se:

“Elaborada a petição inicial,  é  a mesma levada a
juízo, devendo o juiz, neste primeiro momento, fazer
uma análise  da observância dos requisitos formais
da demanda, a fim de pronunciar-se, pela primeira
vez,  no  processo.  Três  hipóteses  podem,  então,
ocorrer:  a  petição inicial  pode preencher todos os
seus requisitos (ao menos à primeira vista), caso em
que  estará  apta  a  permitir  um  regular
desenvolvimento  do  processo;  poderá  conter  um
vício  sanável;  e  poderá,  por  fim,  conter  vício
insanável.
Considerando-se que a petição inicial que preencha
todos  os  seus  requisitos  será  apta  a  permitir  o
regular desenvolvimento do processo daí em diante,
afigura-se mais importante,  por ora,  a análise das
consequências  de  haver  vício  naquela  petição.
Assim, tendo a petição inicial um vício sanável (e.g.,
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o autor deixou de indicar o valor da causa), deverá o
juiz determinar ao demandante que saneie o vício no
prazo de dez dias (art. 284). Este prazo, porém, será
de apenas quarenta e oito horas se o vício da petição
inicial for a ausência de indicação do endereço do
advogado  (art.  39,  parágrafo  único,  do  CPC).
Sanado o vício, a petição inicial encontrar-se-á apta
a permitir  o  regular  desenvolvimento  do  processo.
Decorrido  o  prazo  sem  que  o  vício  seja  sanado,
deverá  o  juiz  indeferir  liminarmente  a  petição
inicial”  (CÂMARA,  Alexandre  Freitas.  Lições  de
direito processual civil. Lumen Juris: Rio de Janeiro,
2008. p. 313-314).

Na hipótese, é patente que a ausência da alegação, bem como
documento demonstrando a jornada de trabalho do servidor, que pretende o
pagamento  do  correto  valor  do  piso  nacional,  configura  um  vício  que,
concretamente, impossibilitou o julgamento de mérito acerca da procedência
ou improcedência do fundamento autoral de que sua remuneração vem sendo
paga a menor, culminando com uma sentença que negou a tutela jurisdicional
pretendida pelo demandante com base na não indicação, e respectiva prova,
acerca da carga horária a que é submetido o autor. 

Nesse  mesmo sentido,  em demanda semelhante  à  dos  autos,
esta própria Corte de Justiça asseverou a necessidade de dilação probatória
quanto à verificação da carga horária de Professor, vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  de
cobrança.  Piso Salarial do Magistério.  Julgamento
antecipado da lide  de improcedência Nulidade por
cerceamento de defesa. Ocorrência. Inexistência de
informação quanto à jornada de  trabalho a que é
submetida a parte autora. Preliminar acolhida. - Em
se  tratando  do  piso  nacional  dos  profissionais  do
magistério público de educação básica, estabelecido
pela Lei nº 11.738/2008, sobretudo se observando o
entendimento  pacificado  no  sentido  de  que  o
pagamento do valor fixado em lei  deve respeitar a
proporcionalidade  da  carga  horária  a  que  se
encontra  submetido  o  professor,  é  dever  do
magistrado,  verificando  que  não  há  na  petição
inicial sequer o relato sobre a jornada de trabalho
pela qual o Município promovido remunera a autora,
provocar as partes para que seja sanado o defeito
capaz  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito  desta
demanda.  -  Sendo  tais  provas  manifestamente
imprescindíveis para a verificação do possível direito
autoral,  revela-se  configurado  o  cerceamento  de
defesa.  .  -  Preliminar  acolhida.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005777020128150581,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  LUIZ  SILVIO  RAMALHO
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JÚNIOR, j. em 10-10-2017).

E,

“AÇÃO  PELO  RITO  ORDINÁRIO.  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  DO  MUNICÍPIO  DE
MARCAÇÃO. PROFESSORA. PISO SALARIAL DO
MAGISTÉRIO.  LEI  FEDERAL  Nº.  11.738/2008.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
REQUERIMENTO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA  DE
TRABALHO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DO
REQUERIMENTO.  INFORMAÇÃO
IMPRESCINDÍVEL  AO  JULGAMENTO  DO
MÉRITO DA PRETENSÃO. VÍCIO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  ANÁLISE  DO
MÉRITO  DAS  RAZÕES  RECURSAIS.
PREJUDICADA. PROVIMENTO DO APELO. 1.  É
dever  processual  do  Juízo  requisitar  aos  Entes
Públicos, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
os  documentos  necessários  à  prova  das  alegações
deduzidas pelas partes ou ao julgamento da lide nas
ações  em  que  forem  interessados  a  União,  os
Estados, por meio de órgãos de suas administrações
diretas  ou  entes  da  administração  indireta.
Inteligência  do  art.  399,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil de 1973. 2. Nos termos da Lei Federal
nº.  11.738/08,  que  institui  o  piso  salarial  nacional
para  os  profissionais  do  magistério  público  da
educação  básica,  é  imprescindível  que  seja
conhecida a jornada de trabalho do professor para
fins  de  verificação  do  cumprimento  da  previsão
normativa federal pelo Ente Público, porquanto há
uma  relação  de  proporcionalidade  entre  a
contraprestação pecuniária prevista na referida Lei e
o  número  de  horas  semanais  trabalhadas  pelo
servidor, nos termos do art. art. 2º , caput, §3º. (...)”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005846220128150581,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 10-07-2017). 

Dentro  desse  cenário,  verifica-se  a  existência  de  mácula  ao
direito de defesa de ambos os litigantes, seja em relação à parte autora, que
teve seu pedido julgado improcedente ante a inexistência de informação acerca
de sua carga horária, seja quanto ao Município que, possuindo o ônus de prova
quanto ao fato extintivo de que paga proporcionalmente o piso de acordo com
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a  jornada  de  trabalho do professor  demandante,  poderia  ver  modificado  o
julgamento em seu desfavor por uma aplicação fictícia da carga horária do
servidor.

Assim,  a  conduta  da  magistrada  de  afirmar,  no  próprio
fundamento da sentença, a falta de informação crucial a respeito de situação
fática que impede o juízo de mérito acerca da procedência ou improcedência
do inconformismo da parte demandante, ainda que sob o aparente escudo da
ausência  de  prova  do  direito  autoral,  configura  verdadeiro cerceamento  do
direito de defesa do autor, implicando, substancialmente, indevido julgamento
antecipado da lide, sem o imperioso respeito à boa instrução do feito.

Por  tudo o  que  foi  exposto,  considerando o  cerceamento  do
direito  de  defesa  da  parte  autora,  bem  como  o  verdadeiro  julgamento
antecipado  da  lide  sem  a  observância  da  devida  instrução  processual,
DECRETO a nulidade da sentença, para determinar que o processo retorne à
instância inferior, a fim de que seja sanada a falta de informação/prova precisa
e essencial acerca da jornada de trabalho a que é submetido o demandante,
oportunizando-se, inclusive, a correlata produção probatória quanto à situação
funcional junto à edilidade.

P.I. 

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2018. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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