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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO –
JORNADA  DE  TRABALHO  INFERIOR  A  40  HORAS
SEMANAIS  –  PAGAMENTO  DO  PISO  DE  FORMA
PROPORCIONAL – ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 11.738/08 –
DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE OS
VALORES  PAGOS  PELA  EDILIDADE  ESTAVAM  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  PISO  PROPORCIONAL  –
INEXISTÊNCIA  DE  DIFERENÇA  A  SER  QUITADA  OU
IMPLEMENTADA  –  COMPOSIÇÃO DA  JORNADA  DE
TRABALHO  –  ART.  2º,  §  4º,  DA  LEI  11.738/08  –
RESERVA  DE  1/3  DO  TEMPO  PARA  ATIVIDADES
EXTRACLASSE – DESCUMPRIMENTO PELA EDILIDADE
–  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO  RELATIVO  AO  AJUSTE  DA
CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  NESTE  SENTIDO  –  PAGAMENTO  DE
HORAS  SUPLEMENTARES  DE  MODO  A  ATINGIR  30
HORAS  SEMANAIS  –  IMPOSSIBILIDADE  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Se a parte autora sempre recebeu o salário em consonância
com os valores proporcionais ao piso para a sua jornada de
trabalho,  inexiste razão para condenação do ente público,
desmerecendo ser a sentença reformada.

A tese da apelante, relativa ao pagamento complementar de
4  (quatro)  horas  semanais  –  de  maneira  a  ajustar-se  à
proporcionalidade prevista no  parágrafo 4º do artigo 2º da
Lei nº 11.738/2008 – não pode prevalecer, porquanto acaso
viesse  a  ser  reconhecido  o  terço  (1/3)  das  atividades
extraclasse, faria exceder a jornada de trabalho fixada pela
edilidade  em  Lei  Municipal  (26 horas  semanais),  o  que
acarretaria  afronta  ao  princípio  da  independência  dos
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Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal,  por
não competir ao Poder Judiciário deliberar sobre o aumento
de  jornada  de  trabalho  de  servidor,  cumprindo  apenas
analisar  se  estão  sendo  obedecidas  as  disposições
estabelecidas em Lei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Eliana Maria  dos
Santos Marcolino, insurgindo-se contra a sentença (fls.  48/51) do  Juízo de
Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Araruna, que julgou improcedente a
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer promovida pela apelante contra o
Município de Tacima.

Na  sentença,  o julgador  entendeu  que  o  piso  salarial  do
magistério foi observado pela edilidade, razão pela qual não havia diferença de
verba salarial a ser paga à parte autora.

Nas  razões  do  apelo,  a  autora  aduziu,  em suma,  que:  1) por
trabalhar 20 (vinte) horas semanais em sala de aula, deve receber 30 (trinta)
horas semanais, porquanto a cada duas horas trabalhadas, deve ter nos seus
vencimentos  uma hora  de acréscimo para  outras  atividades;  2) a  sentença
contrariou entendimento das Segunda e Quarta Câmaras Cíveis deste Tribunal;
3) “a  Lei  Federal  estabelece  a  possibilidade  de  jornada  reduzida,  mas
respeitando o limite de um terço desta jornada em atividade extraclasse” - fl.
60.  Com  tais  considerações,  pugnou  pelo  provimento  do  recurso,  com  o
acolhimento do pleito exordial.

Intimado o apelado para apresentar as contrarrazões, manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, fls. 65/70.

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  da
apelação, fls. 80/91.

VOTO

O deslinde da controvérsia passa pelo exame da Lei Federal nº
11.738/08,  que  instituiu  o  piso  salarial  nacional  para  os  profissionais  do
magistério público da educação básica. 

O art. 2º da mencionada Lei dispõe in verbis:

Art.  2º O  piso  salarial  profissional  nacional  para  os
profissionais do magistério público da educação básica será
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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.

§ 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  administração,  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  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
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o
desempenho  das  atividades  de  interação  com  os
educandos.

Como se vê, tal dispositivo regulamenta as seguintes questões: 1)
o valor do piso salarial e sua proporção em relação ao tempo da jornada de
trabalho;  2)  o  tempo da carga horária  a ser  destinado a  atividades intra  e
extraclasse;  3)  a  integralização  que  será  feita  de  forma  progressiva  e
proporcional (art. 3º).

Em  relação  ao  valor  do  piso  salarial,  há  se  observar  que
inexiste  obrigatoriedade  para  pagamento  integral  do  valor  do  caput  do
supracitado art. 2º (o qual, nos termos do art. 5º1 da mesma legislação, deve
ser  atualizado  no  mês  de  janeiro  de  cada  ano)  para  todos  os  professores
indistintamente, mas sim para aqueles que têm uma jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, conforme previsão constante no §1º do aludido
dispositivo.

Nos  termos  do  §3º  daquele  comando  legal,  os  vencimentos
referentes às  demais jornadas de trabalho (ou seja, distintas das 40 horas
semanais) deverão ser  proporcionais, no mínimo,  ao valor mencionado no
caput do dispositivo.

1 Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no
mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
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É  importante  esclarecer  que  tais  disposições  foram  objeto  de
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  4167,  tendo  o  STF  julgado
improcedente e, portanto, mantido a vigência dos aludidos comandos legais.2

Friso que no referido paradigma, decidiu-se que o piso salarial
deve  levar  em  conta  o  vencimento  básico do  professor  e  não  sua
remuneração global.

Por  outro  lado,  esclareço  que  no  julgamento  dos  embargos
declaração opostos em face do referido julgado, o Pretório Excelso modulou os
efeitos do decisum e assentiu que a Lei nº. 11.738/08 possui eficácia a partir
da data do julgamento do mérito da referida Ação Direta, que se deu em
27 de abril de 2011. Até  aquela data, o piso nacional  era equivalente  à
remuneração global do servidor, por força de interpretação conforme a
Constituição estabelecida pela Suprema Corte no julgamento da Cautelar
que precedeu aquela ADI.

Eis a ementa do julgamento dos embargos declaratórios:

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.
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. 5. Com o

2 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 ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E
8º,  TODOS DA LEI  11.738/2008.  CONSTITUCIONALIDADE.  PERDA PARCIAL DE OBJETO.  1.  Perda parcial  do
objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma 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 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 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 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.
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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 pelos Estados do Rio Grande do Sul,
Ceará,  Santa  Catarina  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 inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts.
3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu
objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”,
(2)  bem como para  estabelecer  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  prejudicado,  por  perda  superveniente  de  seu
objeto.3

Destarte, as diretrizes que se estabelecem, até aqui, sobre o piso
salarial dos professores, são as seguintes:  1) o valor do piso estabelecido no
caput do art.  2º  da Lei  nº 11.738/08 é imperativo para os professores com
jornada de trabalho de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, devendo o
piso referente às demais jornadas  de trabalho  ser proporcional  ao aludido
montante; 2)  é possível  o pagamento a menor do piso, mas proporcional  a
jornada  inferior  a  40  horas-aula  semanais;  3)  por  força  da  modulação  dos
efeitos  da  decisão do  STF,  emanada  do  julgamento  dos  embargos
declaratórios da ADI 4167/DF, a Lei nº. 11.738/08 possui eficácia a partir da
data do julgamento do mérito da referida Ação Direta, que se deu em 27 de
abril de 2011, de forma que, até aquela data, o piso nacional era equivalente à
remuneração  global  do  servidor,  passando  só  a  partir  de  então  a  ser
considerado o vencimento-base.

Transportando  essas  premissas  para  o  caso  dos  autos  e  em
análise  ao  conjunto  probatório,  concluo  que  não  deve  ser  imposta  ao
município/promovido condenação relativa a implantação de piso salarial ou ao
pagamento de diferenças a esse título.

1 – Da remuneração:

Inicialmente destaco a legislação local pertinente ao caso, para
aferir os valores pagos mensalmente (fl. 31):

Lei Municipal nº 120, de 04 de setembro de 2009.

Art. 2º – A partir da vigência da presente Lei os servidores
do  quadro  do  magistério  público  municipal  passarão  a
perceber  remuneração  correspondente  ao  piso  salarial

3 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.
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estabelecido  nos  termos  do  artigo  2º  da  Lei  Federal  N.º
11.738, de 16 de julho de 2008.

Art. 3º – O piso salarial atribuído pelo caput do artigo 2º da
presente  Lei  será  correspondente  a  proporcionalidade  da
carga horária máxima estabelecida no parágrafo primeiro do
artigo 2º da Lei Federal N.º 11.738, de 16 de julho de 2008.

Parágrafo Primeiro – Para fins de fixação do piso  salarial
estatuído  nos  termos  da  presente  Lei  será  atribuída  ao
magistério público municipal  uma jornada de trabalho com
carga horária de 26 (vinte e seis) horas semanais.

Nessa  perspectiva,  é  pertinente  verificar  se  a  remuneração  foi
correspondente  a  jornada  de  trabalho,  mediante  simples  regra  aritmética,
levando em conta  o piso nacional  do magistério para 40 horas-aula de:  R$
950,00 (2009); R$ 1.024,67 (2010); R$ 1.187,08 (2011); R$ 1.451,00 (2012);
R$ 1.567,00 (2013);  R$  1.697,00  (2014);  R$ 1.917,78 (2015);  R$  2.135,64
(2016).

Proporcionalmente,  os  valores  do  piso  salarial  para  os
professores de jornada de 26 (vinte e seis) horas semanais – como é o caso
em questão – foram os seguintes:  R$  617,50 (2009);  R$  666,04 (2010);  R$
771,60 (2011); R$ 943,15 (2012); R$ 1.018,55 (2013); R$ 1.103,05 (2014); R$
1.246,56 (2015) e R$ 1.388,17 (2016).

Na espécie, em abril de 2011, o salário-base da autora/apelante
era R$ 771,60.

Em  abril  de  2012,  o  salário-base  da  autora/apelante  era  R$
1.285,87.

Em  abril  de  2013,  o  salário-base  da  autora/apelante  era  R$
1.285,87, tendo sido reajustado, em maio de 2013, para R$ 1.400,51.

Em  abril  de  2014,  o  salário-base  da  autora/apelante  era  R$
1.517,06.

Em  abril  de  2015,  o  salário-base  da  autora/apelante  era  R$
1.714,43.

Em março  de  2016,  o  salário-base  da  autora/apelante  era  R$
1.908,71.

Em todos  os  períodos acima mencionados,  foi  observado pela
municipalidade  o  piso  nacional  proporcional  à  jornada  de  trabalho.
Consequentemente,  inexiste  razão  para  condenar  o  Município  apelado  no
pagamento de diferença salarial, agindo com acerto a magistrada a quo.
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Destaco mais uma vez que, por força da modulação dos efeitos
da decisão do STF na ADI 4167/DF e da interpretação conforme a Constituição
estabelecida  pela  Suprema Corte  no  julgamento  da Cautelar  que  precedeu
aquela ADI, os valores do piso, até abril de 2011, poderiam ser atingidos pela
remuneração  global  (salário  base  +  gratificações).  A  partir  daquela  data,
apenas o salário-base pode ser levado em conta para fins de cumprimento do
piso.

Ressalte-se que, analisando as verbas salariais não atingidas pela
prescrição quinquenal (ou seja, posteriores a setembro/2011), verifica-se que o
município/apelado atingiu as exigências legais, consoante se verifica nas fichas
financeiras  e  contracheques,  inclusive,  pagando  salário-base  em  patamar
superior ao piso nacional do magistério (com as devidas proporcionalidades
com a jornada de trabalho).

Enfim,    se  a    parte    autora  sempre  recebeu  o  salário  em  
consonância  com  os  valores  proporcionais  ao  piso  para  a  sua  jornada  de
trabalho,   inexiste razão para condenação do ente público, des  merecendo ser a  
sentença reformada.

2 – Composição da jornada de trabalho:

Passando ao tema seguinte, o § 4º, art. 2º, da Lei nº 11.738/08,
dispõe  que  “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”,  de forma que o terço (1/3)
restante deve ficar para atividades extraclasse. 

Na espécie, a parte autora/apelante não requereu na exordial a
determinação  de  cumprimento  da  ordem  legal  (art.  2º,  §  4º,  da  Lei  nº
11.738/08)  de  reserva  de  1/3  do  tempo  da  jornada  de  trabalho  para  as
atividades  extraclasse.  Ao  revés,  sua  pretensão  é  receber  a  remuneração
relativa  a  30  (trinta)  horas  semanais  pelo  fato  de  laborar  20  (vinte)  horas
semanais em sala de aula.

In  casu,  apesar  da  Lei  Municipal  nº  120/2009  não estabelecer
expressamente a divisão da carga horária a ser prestada em sala de aula e nas
atividades  extraclasse,  o  Município/apelado  reconhece  que  “no  período  de
pagamento pleiteado pela recorrente, os profissionais do magistério da rede de
ensino básico da edilidade … labutavam por 26 (vinte e seis) horas semanais,
sendo 20 (vinte) horas em sala de aula e 6 (seis) extraclasse” (fl. 27),  fração
que  não  corresponde  ao  1/3  da  jornada  estabelecido  na  mencionada  Lei
Federal.

No  entanto,  como  bem  pontuou  o  Juízo  a  quo,  a  autora  não
requereu, na exordial, a adequação de sua jornada de trabalho, mas apenas o
pagamento das horas complementares, razão pela qual não há como entregar
prestação  jurisdicional  no sentido de  determinar o cumprimento do comando
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legal que estabelece a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades
extraclasse.

A tese da apelante,  relativa  ao pagamento complementar  de 4
(quatro) horas semanais – de maneira a ajustar-se à proporcionalidade prevista
no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei  nº 11.738/2008 – não pode prevalecer,
porquanto acaso  viesse  a  ser  reconhecido  o  terço  (1/3)  das  atividades
extraclasse, faria exceder a jornada de trabalho fixada pela edilidade em Lei
Municipal  (26 horas  semanais),  o  que  acarretaria  afronta  ao  princípio  da
independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, por
não  competir ao Poder  Judiciário  deliberar  sobre o aumento de jornada de
trabalho de servidor, cumprindo apenas analisar se estão sendo obedecidas as
disposições estabelecidas em Lei.

Nesse sentido, proclama a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DO  PISO
SALARIAL DO MAGISTÉRIO E DE 1/3 PARA ATIVIDADE
EXTRACLASSE.  INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE
DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  NACIONAL.
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  QUE  ESTABELECE  CARGA
HORÁRIA  SEMANAL  DE  25  HORAS  PARA  OS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
O  ÓRGÃO  JUDICIAL  MAJORAR  A  JORNADA  DE
TRABALHO  SEMANAL  POR  VIOLAR  O  DOGMA  DA
SEPARAÇÃO  DE  PODERES  E  O  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.  NORMA  FEDERAL  QUE  DELIMITA  A
DIVISÃO  DA  CARGA  HORÁRIA.  DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS INDEVIDAS. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.
- O Órgão Judicial não detém competência para majorar a
carga horária para os profissionais do magistério municipal,
por violar as regras da separação de poderes e o princípio
da legalidade.
-  A  Lei  Federal  nº  11.738/08,  de  observância  obrigatória
para  os  entes  municipais,  conforme entendeu  o  STF,  no
julgamento  da  ADI  n°  4.167,  no  que  diz  respeito  à
composição da jornada de trabalho,  impõe que 2/3 de 25
horas semanais seja destinado a atividade na sala de aula e
1/3 da carga horária para tarefas extraclasses.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029401620138150251,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-03-2015)

Ressalto que o fato de o município haver deixado de fracionar
corretamente  a  jornada  de trabalho  (com a reserva  de 1/3  para  atividades
extraclasse) não dá à servidora o direito de pagamento de horas-extras, pois
tal pagamento só poderia ser cogitado se a parte tivesse trabalhado de forma
excedente à sua jornada total de trabalho (26 horas semanais), o que não se
evidenciou nos autos.
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Portanto,  o  que se conclui  de tudo o que foi  exposto é que a
sentença não deve ser reformada, eis que o piso do magistério nacional restou
obedecido  pela  municipalidade,  com  as  devidas  proporções  da  jornada  de
trabalho, regida pela Lei Municipal nº 120/2009, a qual se amolda às exigências
da Lei Federal nº 11.738/08.

Neste sentido, colaciono precedentes da Primeira Câmara Cível:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROFESSOR Municipal.  PISO SALARIAL NACIONAL. LEI
FEDERAL Nº 11.738/08. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À
JORNADA  DE  TRABALHO.  Previsão  em  Lei  municipal.
Desprovimento doS recursoS. [...] a Edilidade ao editar a Lei
Municipal  nº  144/2010,  que  trata  do  plano  de  cargos,
carreira e remuneração dos professores da Rede Municipal
de  Riachão,  estipulou,  em  seu  art.  37,  o  piso  salarial
proporcional a uma jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco)
horas semanais, estando, assim, totalmente de acordo com
a Lei  Federal  nº  11.738/2008  e  em conformidade  com o
julgamento da ADI 4167.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000655620168150061,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-09-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO
MAGISTÉRIO.  LEI  FEDERAL  Nº  11.738/08.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  VIGÊNCIA  A  PARTIR  DE
27.04.2011.  INEXIGIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA
REFERIDA  LEGISLAÇÃO  EM  PERÍODO  ANTERIOR.
VALOR DO VENCIMENTO PROPORCIONAL À JORNADA
DE  TRABALHO.  FICHAS  FINANCEIRAS
DEMONSTRANDO  O  PAGAMENTO  ALÉM  DO  MÍNIMO
NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - A Lei nº 11.738/2008 só passou a ser aplicável
a partir de 27.04.2011, portanto, não se pode exigir direitos
dela  decorrentes  em  período  anterior  a  sua  vigência.  -
"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
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básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. (...)." (STF
-ADI  4167  ED,  Relator(a):  Min.  JOAQUIM  BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃ
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010878620158150061,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 30-05-2017) 

Isto posto, nego provimento ao apelo.

Em  face  de  a  sentença  ter  sido  publicada  sob  a  égide  do
CPC/20154 e  o  novo  código  de  ritos  haver  trazido  inovação  a  respeito  de
honorários recursais dispondo, expressamente, em seu art.  85, § 11 que  “o
tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados  anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]”,  majoro
os  honorários  anteriormente  arbitrados  em  favor  do  causídico  da parte
demandada/recorrida, fixando-os em  12% (doze por cento)  sobre o  valor  da
causa,  devendo-se observar, contudo, o comando do art. 98, § 3º do NCPC5,
por ser a parte autora/apelante beneficiária da gratuidade judiciária (fl. 23).

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08

41. O Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça deliberou que somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.2. Embargos de declaração acolhidos para
fins de esclarecimentos,  sem efeitos  modificativos. (EDcl no AgInt  no AREsp 835.197/DF,  Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)
5Art. 98 (omissis)  § 3º  Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
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