
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000387-82.2015.815.0911 
Origem : Comarca de Serra Branca 
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Maria Zoraia Gaião Saraiva e outros 
Advogado : Maria do Socorro Flor Antonio(OAB/PB 11.161) 
Apelado    : Município de Serra Branca 
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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. PISO
SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO.  LEI  Nº  11.738/2008.
EFEITOS MODULADOS A PARTIR DE ABRIL DE 2011.
VALOR  DO  VENCIMENTO  PROPORCIONAL  À
JORNADA  DE  TRABALHO.  VERBA  FIXADA  NOS
MOLDES  DAS  LEIS  MUNICIPAIS  Nº  535/2010  E
601/2012.  NÃO  OBSERVÂNCIA  PELO  ENTE
MUNICIPAL.  DEVER  DE  PAGAR  A  DIFERENÇA
REMUNERATÓRIA DO PERÍODO DE 2011 A 03/2012.
PROVIMENTO PARCIAL.

Considerando  o  acervo  probatório  colacionado  aos
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autos,  infere-se  que  o  Município  não  adimplira
corretamente a remuneração da parte autora no período
de  2011  a  03/2012,  conquanto  não  observou  o  piso
nacional do magistério. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e dar-lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Zoraia
Gaião Saraiva e outros,  hostilizando sentença (fls.  206/208v) do Juízo da
Comarca de Serra Branca que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença
Salarial  ajuizada  em  face  do  Município  de  Serra  Branca,  julgou
improcedentes os pedidos. 

Em suas  razões,  fls.  212/216,  as  apelantes  requerem  a
diferença referente ao reajuste anual do piso nacional, considerando o mês
de janeiro de cada exercício como termo inicial, conforme preceitua a Lei
11.738/2008.

Contrarrazões, fls. 221/229, pugnando pela manutenção
da sentença. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 236/238.

É o relatório.
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V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

A Lei nº 11.738/2008, que estabelece o piso nacional do
magistério,  é  clara  quando  faz  referência  à  jornada  de  trabalho  de  40
(quarenta) horas semanais, para fixar o valor da base salarial:

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.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a

União, os Estados, o Distrito 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.

Ainda,  insta  registrar  os  pontos  elencados  e
incontroversos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, quais
sejam: os seus efeitos foram modulados a partir de abril de 2011 e o valor do
piso  salarial  do  magistério  refere-se  ao  vencimento  do  cargo,  sendo
proporcional à carga horária laborada.

Nessa senda, a Edilidade, ao editar a Lei Municipal nº
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535/2010 (fl. 19), que trata do plano de cargos, carreira e remuneração dos
professores da Rede Municipal de Serra Branca, estipulou, em seu art. 1°, o
piso salarial proporcional a uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas  semanais,  bem  como  a  Lei  Municipal  nº  601/2012  (fl.  21)  que
modificou a jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, estando,
assim,  totalmente  de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  11.738/2008  e  em
conformidade com o julgamento da ADI 4167:

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

de 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.1

No  caso  em  exame,  verifica-se  que  os  demandantes
estavam sujeitos a uma jornada de 25 (vinte e cinco) horas até abril de 2012
quando passaram para 30 (trinta)  horas semanais.  Assim, tratando-se de
carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais, o pagamento do piso
salarial  estabelecido pela Lei  Federal  nº.  11.738/08 deve se dar de forma
proporcional,  conforme expressa previsão no §3º do artigo 2º da referida
Lei.

Nesse sentido, o valor do piso nacional (40 horas) para o
ano de 2011 foi de R$ 1.187,00; em 2012, R$ 1.451,00 e, em 2013, R$ 1.567,00.
Nesse aspecto, observando a proporcionalidade com o horário informado

1 Julgamento da ADI 4167, STF, Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626497 Acesso em 25.10.2013
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pela edilidade, o pagamento em 2011 deveria ter sido R$ 741,87; para 2012,
R$ 1.088,25; e 2013, R$ 1.175,25.

Analisando as fichas financeiras de fls. 149/196, observo
que o valor pago pela Edilidade no período de 2011 até 03/2012 foi de R$
707,75, assim as servidoras perceberam salário base em valor abaixo do piso
nacional, existindo, portanto, diferença a ser paga, pelo que a sentença deve
ser reformada.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PISO  SALARIAL  DO  MAGISTÉRIO

PÚBLICO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA.  PAGAMENTO

SUPOSTAMENTE  REALIZADO  EM  DESRESPEITO  AO  PISO

SALARIAL  NACIONAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.

APELAÇÃO  DA  AUTORA.  PROFESSORA  DA  REDE

MUNICIPAL. IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL.

LEI  FEDERAL  N.°  11.738/2008.  ADIN  N.°  4.167/DF.  PISO

PROPORCIONAL  À  CARGA  HORÁRIA.  PERÍODO

COMPREENDIDO  ENTRE  JANEIRO  E  ABRIL  DE  2011.

REMUNERAÇÃO GLOBAL COMO REFERÊNCIA. PAGAMENTO

ABAIXO DO PISO PREVISTO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA

DEVIDA.  RECURSO  PROVIDO.  PEDIDO  JULGADO

PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 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.  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 n.° 11.738/2008 com o objetivo
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de  fixar  a  grandeza  denominada  de  "valor  mínimo  por  aluno".

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00001375420148150371,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-06-

2017) 

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO para, reformando a sentença, condenar o promovido
ao pagamento da diferença entre o piso nacional salarial dos professores e o
vencimento  da  parte  autora,  no  período  de  2011  até  03/2012,
proporcionalmente à carga horária de trabalho, corrigido monetariamente e
acrescido de juros legais, na forma descrita na Lei 11.960/09, observada a
atualização em janeiro de cada ano, com os reflexos salariais pertinentes.
Invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 06 de março de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além desta Relatora,
o Exmo. Dr. João Batista Barbosa Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 08 de março de 2018. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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