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APELAÇÃO.  RECURSO  INTERPOSTO  FORA  DO  PRAZO  (15
DIAS).  PRAZO  EM  DOBRO  (CPC,  ART.  180).  FAZENDA
PÚBLICA.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  (VIGENTE  NA  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO).

-  O  relator  deverá  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível (CPC, art. 557), haja vista ser a tempestividade um
pressuposto  objetivo  necessário  à  admissibilidade  de  qualquer
recurso.

REEXAME  NECESSÁRIO.  PROFESSOR  MUNICIPAL.  PISO
NACIONAL  DO  MAGISTÉRIO.  PRETENSÃO  DE
IMPLEMENTAÇÃO  NO  PATAMAR  MÁXIMO.  PAGAMENTO
PROPORCIONAL  ÀS  HORAS  TRABALHADAS.
POSSIBILIDADE.  JORNADA  DE  TRABALHO.  25  HORAS
SEMANAIS.  1/3  DA  CARGA  HORÁRIA  PARA  ATIVIDADES
EXTRACLASSE.  LIMITE  MÁXIMO DE  2/3  DA JORNADA DE
TRABALHO  EM  SALA  DE  AULA.  CORRETA  FIXAÇÃO  NO
PRIMEIRO GRAU (8H E 20M). MANUTENÇÃO. PAGAMENTO
DAS  DIFERENÇAS  FINANCEIRAS  DECORRENTES  DA  MÁ
DISTRIBUIÇÃO  DA  JORNADA  DE  TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  AUMENTO  TOTAL
DAS HORAS SEMANAIS. REFORMA DA SENTENÇA, NESTE
PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MODIFICAÇÃO.
IPCA-E. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.



- O piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/08 refere-se à jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º), de maneira
que o valor do piso no município em que a jornada de trabalho
dos  professores  é  inferior  deve  ser  calculado  com  base  na
proporcionalidade  da  carga  horária  fixada  pela  legislação  do
município.

-  Quanto  à  dilação  da  carga  laboral  da  promovente  sobre  o
argumento  de  que  seria  a  medida  necessária  para  a  garantia  a
reserva  de  1/3  da  carga  horária  para  atividades  extraclasse,
vislumbro  não  merecer  reforma a  sentença.  A  exegese  do  texto
legal é de que o professor do ensino fundamental deverá prestar,
no máximo, 2/3 (dois terços) de suas obrigações semanais em sala
de aula, devendo, por decorrência lógica, exercer, no mínimo, 1/3
(um terço) do restante das atividades ligadas ao exercício do cargo.
Assim,  levando  em  conta  a  competência  do  município  regrar  a
carga horária do seu magistério e a possibilidade da União editar
normas  gerais  sobre  a  distribuição  desta,  penso  que  deve  ser
mantida a sentença no que se refere à adequação ao art. 2º, §4º, da
Lei nº 11.738/08, de modo que permaneçam as 25 (vinte e cinco)
horas previstas na legislação municipal,  com a proporção de 2/3
(equivalentes  a  16,6  horas)  para  atividades  em  classe  e  1/3
(equivalente  a  8  horas e  20  minutos)  para  extraclasse,  tal  como
fixou o magistrado. Registre-se, por outro lado, que o desrespeito à
mencionada divisão não deve levar ao raciocínio de que o docente
fará jus  ao pagamento de  horas  adicionais,  na  medida em que,
efetivamente,  não  houve aumento  da  duração  do  trabalho,  mas
apenas a má distribuição entre o período dentro e fora da sala de
aula.

- De outra banda, naquilo que pertine aos juros de mora, entendo
que  corretamente  fixados  pelo  magistrado  de  primeiro  grau.
Todavia,  considerando  a  declaração  de  inconstitucionalidade
parcial  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  pelo  STF,  a  correção
monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  não  conhecer  da  apelação  e  dar
provimento parcial  à  remessa necessária,  nos  termos do voto  do relator,  integrando a
decisão a súmula de julgamento de fl. 202.



Relatório

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer
cumulada  com  cobrança  proposta  por  Mariângela  Queiroz  de  Souza  em  desfavor  do
Município de Santana dos Garrotes.

Na  sentença,  o  magistrado  anotou  que  “[…]  diferentemente  do
quanto  alegado  pela  parte  autora,  não  há  que  se  falar  em  05  (cinco)  horas  extras
semanais, e sim 03h e 20 minutos de carga suplementar de trabalho, na forma prevista
no art.  34,  §  2º,  da LC Municipal  nº  028/2010”.  Ao final,  reconheceu a  ilegalidade da
jornada de trabalho fixada em desacordo com a referida norma, da Lei do Piso Nacional e
de Diretrizes Básica da Educação, obrigando o demandado a reservar, ao menos 1/3 da
jornada de trabalho semanal da autora para atividades extraclasse, equivalente a 08h e 20
minutos,  para  uma  jornada  semanal  de  25  (vinte  e  cinco)  horas,  com  pagamento  da
referida carga complementar. A condenação alcançou, ainda, o pagamento das diferenças
em  relação  da  carga  horária  equivocada,  a  ser  apuradas  em  liquidação  de  sentença,
acrescidas  de juros  de mora no importe de 0,5% a.  m.,  a  partir  da citação,  e  correção
monetária pelo INPC, a contar do inadimplemento. Diante da sucumbência recíproca, os
honorários advocatícios ficaram compensados. 

Inconformada,  a  parte  autora  lançou mão,  concomitantemente,  de
apelação  e  de  embargos  de  declaração.  No  primeiro  recurso,  defende  a  nulidade  da
sentença, na medida em que não lhe fora oferecida a oportunidade de produzir provas,
notadamente  a  juntada  de  novos  documentos  e  oitiva  de  testemunhas,  a  fim  de
demonstrar se em algum momento fora feita a incorporação de qualquer gratificação aos
vencimentos.

No  mérito,  contesta  o  fato  do  magistrado  ter  reconhecido  a
necessidade  de  implantação  de  “apenas  40  (quarenta)  minutos  da  jornada  de  labor
semanal  do  magistério,  logo,  do  (a)  promovente,  sem  que  houvesse  condenação  ao
pagamento  do  atrasado,  mesmo  que  trabalhado”.  Em  outro  ponto,  critica  a  sentença
aduzindo que nela constam duas jornadas”[…] uma concernente aos professores em sala
de aula (20h/semana) e outra concernente às atividades extraclasses (1/3 da jornada em
sala de aula), quando a lei 11.738/08 (lei do piso nacional) se apenas se refere a 2/3 (dois
terços) da jornada diretamente com o educando”.

Afirma, ainda, que o município vem considerando a remuneração da
apelante  integralmente  para  efeito  de  observância  do  piso,  quando  deveria  observar,
isoladamente,  o vencimento.  Discorre,  ainda,  que a jornada semanal  deveria  ser  de 30
horas, sendo 20 em atividades exercidas na classe e outras 10 extraclasse. Por fim, pede o
acolhimento  da  preliminar,  para  anular  a  sentença,  ou  acaso  assim  não  entenda,  o
pagamento das horas extras a partir de janeiro de 2009 até a data do cumprimento do piso
salarial, além da implantação de jornada de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) em
sala  de  aula  e  10  (dez)  em  atividades  extraclasse  e  do  pagamento  de  honorários



advocatícios em 20% (vinte por cento).

Os embargos de declaração, manejados juntamente com a apelação,
foram rejeitados. Não houve reiteração da apelação, subindo os autos a esta Corte após as
contrarrazões  do  Município  de  Santana  dos  Garrotes,  que  pediu  o  desprovimento  do
recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

De  início,  registre-se  que  o  recurso  voluntário  não  merece  ser
conhecido,  eis  que  intempestivo.  O  compulsar  dos  autos  revela  que  a  sentença  foi
publicada em 21 de fevereiro de 2014, tendo o prazo para o recurso começado a contar no
primeiro dia útil seguinte, 24 de fevereiro. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias para
apelação, bem assim que na vigência do CPC/73, a contagem era direta, sem excluir os dias
não úteis,  o  marco final  para a interposição da apelação foi  10 de março de 2014.  Os
recursos (apelação e  embargos  declaratórios)  foram interpostos  no dia  seguinte,  o  que
revela a intempestividade de ambos.

Note-se,  inclusive,  que  o  magistrado  deixou  de  fazer  o  juízo  de
admissibilidade de ambos os recursos, julgando os embargos de declaração intempestivos.
Isto posto, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil (vigente à época do
recurso), não conheço da apelação, por falta de um dos requisito de admissibilidade: a
tempestividade recursal.

Superado o exame do recurso voluntário, passo ao exame da remessa
oficial. Consoante relatado, busca a autora a implantação do piso nacional da educação,
em seu vencimento básico, devidamente atualizado, bem como a adequação da sua carga
horária para as tarefas extras, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, além do pagamento
do valor da diferença que deixou de ser paga pelo promovido, desde o mês de janeiro de
2009, tudo corrigido e acrescidos de juros legais.

Conforme relatado,  o  magistrado julgou a  pretensão parcialmente
procedente,  com fundamento  na  própria  lei  que  instituiu  o  piso  salarial  nacional  dos
professores de educação básica, determinando a aplicação do dispositivo que garante a
reserva de 1/3 (um terço) da carga horária em atividades extraclasse, bem como condenou
o Município ao pagamento das diferenças devidas em virtude da ilegalidade na fixação da
jornada de trabalho, tudo desde abril de 2011.

Neste particular, registre-se que à implantação do piso nacional do



magistério, faz-se necessário trazer transcrever os termos da Lei Federal 11.738/08, que
discorre sobre o tema em discussão. Para melhor compreensão, confira-se:

“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
(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.

§ 5º. As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei
serão  aplicadas  a  todas  as  aposentadorias  e  pensões  dos
profissionais do magistério público da educação básica alcançadas
pelo 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
vencimento  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 terços)
da
diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na
forma  do  art.  5º  desta  Lei,  e  o  vencimento  inicial  da  Carreira
vigente;

III  -  a  integralização  do  valor  de  que  trata  o  art.  2º  desta  Lei,
atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de
janeiro 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 Federal
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
artigo 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”.
 
A leitura do dispositivo revela  que o normativo autoriza os  entes

federativos a fixarem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a efetuarem o
pagamento dos professores proporcionalmente ao previsto em lei.

No caso em exame, observa-se que os professores da rede de ensino
básico do município são remunerados por um módulo semanal de 25 (vinte e cinco) horas,
conforme se extrai do artigo 1º, da Lei Municipal nº 427/2013 e da LC nº 034/2012.

Dessa forma, e considerando que a municipalidade remunera seus
professores  proporcionalmente à carga horária  acima referida,  não me parece viável  a
implantação do piso nacional em seu patamar máximo, como deseja a recorrente.

Sobre essa temática, aliás, confiram-se os precedentes desta Corte:



“APELAÇÃO  CÍVEL.  PISO  SALARIAL  NACIONAL  DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO
BÁSCIA.  LEI  Nº  11.738/2008.  VENCIMENTO  INICIAL  DA
CARREIRA.  ENTENDIMENTO  DO  STF.  PAGAMENTO
PROPORCIONAL  À  JORNADA  DE  TRABALHO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  O  piso
salarial  profissional  nacional  dos  profissionais  do  magistério
público da educação básica, de que trata a Lei nº 11.738/2008, fixa o
vencimento inicial  das carreiras daqueles profissionais,  podendo
ser  pago  proporcionalmente  à  jornada  de  trabalho.  Com  essas
considerações, nego provimento à apelação, mantendo, incólume, a
sentença  vergastada.”  (TJPB;  AC  018.2011.002833-1/001;  Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de
Almeida; DJPB 19/12/2013; Pág. 32).

“APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE CO- BRANÇA EXTINTA
EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE.
IRRESIGNAÇÃO.  CONSTATAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE
INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º DO
CPC. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO  DO  TETO  SALARIAL  NACIONAL  PARA
PROFESSORES  INSTITUÍDO  NA  LEI  Nº  11.738/2008.
IMPOSSIBILIDADE.  PROMOVENTE  QUE  TRABALHA  COM
CARGA HORÁRIA INFERIOR AO ESTABELECIDO PELA LEI Nº
11.738/08  PARA  RECEBIMENTO DO TETO.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - Da leitura
do art. 2º da Lei nº. 11.738/08, observa-se que o legislador fala em
máximo  e  mínimo  de  carga  horária,  não  havendo  qualquer
impedimento para percepção de remuneração inferior ao do piso,
quando a carga horária for menor que as quarenta horas, desde que
observada a sua proporcionalidade. Não obstante a determinação
da  Lei  nº  11.738/08,  que  fixou  o  piso  nacional  do  magistério,
havendo cumprimento de carga horária inferior a 40 horas, aquele
valor  pode  ser  pago  proporcionalmente  às  horas  trabalhadas,
deixando-se a critério do ente estatal a remuneração a ser fixada,
em louvor ao princípio federativo. (tjpb; AC 008.2009.000421-2/001;
segunda  Câmara  Cível;  relª  juíza  conv.  Maria  das  graças  morais
guedes; djpb 27/05/2011; pág. 10).” (TJPB; AC 051.2011.000948-0/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides; DJPB 06/06/2013; Pág. 11).

No  que  toca  ao  pagamento  das  diferenças  entre  o  valor  do  piso
salarial e o que foi devidamente auferido pela servidora, tendo como termo inicial o mês
de janeiro de 2009, algumas considerações merecem ser delineadas.



A partir do piso nacional do magistério, a Lei 11.738/2008, em seu
artigo 5º, estabelece que a atualização salarial se dará nos meses de janeiro, a partir do ano
de 2009, conforme esclarece o texto a seguir:

“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.”

Para além disso, o § 1º, art. 2º, do mesmo diploma, determina que o
valor  fixado como piso  salarial  nacional  equivale  ao  vencimento  inicial,  a  teor  do que
restou  decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 4.167/DF:

“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.  (...).”  (STF –  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 VOL02572-01 PP-00035 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p.
29-83)

Em que pese o conteúdo decisório, a discussão aqui travada reclama
o cotejo com o que fora decidido pelo STF nos Embargos de Declaração decorrentes do
julgamento da mesma ADI 4167:

“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).
(Grifo nosso)

No cenário posto, embora a edição da lei tenha se dado em 2008, sua
validade se deu a partir de 27/04/2011, em razão da decisão do STF. Assim, a pretensão de
pagamento das diferenças salariais  deve ser  analisado levando em conta a data acima
mencionada, não havendo que se falar em dívida anterior a tal época1. 

Desta feita, o exame do disposto na Lei Municipal nº 427/2013 e na
LC nº. 034/2012, deixa transparecer que os vencimentos estatuídos entre os anos de 2011
até outubro de 2012 respeitaram o piso nacional fixado, não havendo quantias a serem
pagas à ora apelante.

Quanto à dilação da carga laboral da promovente sobre o argumento
de que seria a medida necessária para a garantia a reserva de 1/3 da carga horária para
atividades extraclasse, vislumbro não merecer reforma a sentença

A exegese do texto legal é de que o professor do ensino fundamental
deverá prestar, no máximo, 2/3 (dois terços) de suas obrigações semanais em sala de aula,
devendo,  por  decorrência  lógica,  exercer,  no  mínimo,  1/3  (um  terço)  do  restante  das
atividades ligadas ao exercício do cargo.

Dos  autos,  extrai-se  que  o  recorrido  assegurou  ao  professor  do
ensino básico que, das 25 (vinte e cinco) horas semanais da jornada, 20 (vinte) horas sejam
destinadas  à  sala  de  aula  e  5  (cinco)  a  atividades  extraclasse.  No  entanto,  o  referido
período difere da regra fixada pela Lei n. 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 4 º (1/3 da carga
horária para as atividades extraclasse e 2/3 para sala de aula).

Apesar de tal constatação, a diferença entre as horas trabalhadas em
sala de aula e o limite máximo de dois terços da jornada não tem o condão de ampliar a

1 “Os  professores  da  educação  básica  fazem  jus  ao  piso  nacional  instituído  pela  Lei  Federal  n.  11.738/2008,  com  base  no
vencimento e de acordo com a proporcionalidade das horas/aulas semanais efetivamente cumpridas, a partir de 27 de abril 2011,
conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal  no julgamento dos aclaratórios opostos na ADI 4.167,  que
modulou os efeitos do decisum. 2. Apurada a diferença entre o valor efetivamente pago e aquele devido, por força da Lei
Federal,  impõe-se  a  condenação  do  ente  público  empregador  ao  saldar  do  quantum  remanescente.  3.  Nos  termos  do
entendimento sedimentado no Excelso Pretório, é constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3
(um terço)  da  carga  horária  dos  docentes  da  educação  básica  para  a  dedicação  às  atividades  extraclasse  4.  (...).  Sentença
reformada em parte no reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário. (TJMG; AC-RN 1.0498.12.000521-6/001; Rel. Des.
Corrêa Junior; Julg.09/07/2013; DJEMG 19/07/2013)”.



jornada semanal para 30 (trinta) horas, em razão da impossibilidade do judiciário atuar
como legislador positivo, alterando a carga horária total dos professores.

Desta forma, levando em conta a competência do município regrar a
carga horária do seu magistério e a possibilidade da União editar normas gerais sobre a
distribuição desta, penso que deve ser mantida a sentença no que se refere à adequação ao
art.  2º,  §4º,  da Lei  nº 11.738/08,  de modo que permaneçam as 25 (vinte e cinco) horas
previstas na legislação municipal, com a proporção de 2/3 (equivalentes a 16,6 horas) para
atividades em classe e 1/3 (equivalente a 8 horas e 20 minutos) para extraclasse, tal como
fixou o magistrado. 

Registre-se, por outro lado, que o desrespeito à mencionada divisão
não deve levar ao raciocínio de que o docente fará jus ao pagamento de horas adicionais,
na medida em que, efetivamente, não houve aumento da duração do trabalho, mas apenas
a má distribuição entre o período dentro e fora da sala de aula. Sobre o tema, não é demais
transcrever os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  ORDINÁRIA.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  DE  COBRANÇA.
QUESTIONAMENTO  SOBRE  O  PISO  SALARIAL,  A
REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE EXTRACLASSE E CARGA
HORÁRIA.  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  QUE  ESTABELECE
CARGA  HORÁRIA  SEMANAL  DE  25  HORAS  PARA  OS
PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  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. ADEQUAÇÃO
DA  CARGA  HORÁRIA  AOS  LIMITES  ESTABELECIDOS  NA
LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  O  Órgão
judicial não detém competência para majorar a carga horária de 25
para 30 horas,  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
destinada à atividade na sala de aula e o 1/3 da carga horária para
tarefas extraclasses.  Estando impossibilitado o Órgão judicial  de
majorar a carga horária, indevida a prestação relativa à diferença de
remuneração  alegada  como  pagamento  a  menor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00006270520128151161,  3ª



Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA  DESEMBARGADORA
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 30-08-2016 )

REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  DE
COBRANÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE O PISO SALARIAL,
A  REMUNERAÇÃO  PELA  ATIVIDADE  EXTRACLASSE  E
CARGA  HORÁRIA.  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  QUE
ESTABELECE  CARGA  HORÁRIA  SEMANAL  DE  25  HORAS
PARA  OS  PROFISSIONAIS  DO  MAGISTÉRIO.  PEDIDO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
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.  ADEQUAÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA  AOS
LIMITES  ESTABELECIDOS  NA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA. - O Órgão Judicial não
detém  competência  para  majorar  a  carga  horária  de  25  para  30
horas, 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  destinada  à
atividade  na  sala  de  aula  e  o  1/3  da  carga  horária  para  tarefas
extraclasses. - Estando impossibilitado o Órgão Judicial de majorar
a  carga  horária,  indevida  a  prestação  relativa  à  diferença  de
remuneração  alegada  como  pagamento  a  menor.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00006219520128151161,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 01-06-2015)

PRELIMINAR.  Cerceamento  De  Defesa.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. - Não
há  que  se  falar  em  nulidade  de  sentença  por  cerceamento  de
defesa,  em  razão  do  alegado  julgamento  antecipado  da  causa,
quando foi concedido aos litigantes prazo para a especificação de
provas,  em  respeito  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla
defesa.  REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL.  PROFESSORA  DA  EDUCAÇÃO
BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. IMPLANTAÇÃO DO PISO
SALARIAL EM CONFORMIDADE COM A DITA LEI, DE 1/3 (UM
TERÇO)  DA  CARGA  HORÁRIA  PARA  DEDICAÇÃO  ÀS



ATIVIDADES  EXTRACLASSE,  BEM  COMO  PAGAMENTO
RETROATIVO  DA DIFERENÇA  DO  PISO  SALARIAL,  DESDE
JANEIRO DE 2009.  OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A PARTIR
DE  ABRIL  DE  2011.  DETERMINAÇÃO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  INCIDÊNCIA  PROPORCIONAL  À
JORNADA  DE  TRABALHO.  ADEQUAÇÃO  DA  CARGA
HORÁRIA. ART. 2º,  §  4º,  DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. UM
TERÇO  DA  JORNADA  RESERVADO  PARA  ATIVIDADES
EXTRACLASSE.  OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  REFORMA
EM  PARTE  DA  DECISÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  IMPLANTAR
JORNADA SEMANAL DE 30 HORAS, SENDO 2/3 DA JORNADA
COM  OS  EDUCANDOS  E  1/3  PARA  ATIVIDADES
EXTRACLASSSES.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  PEDIDO  NÃO
CONSTANTE  DA  INICIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  NESSE
PONTO.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO.  APELO  DESPROVIDO  E  REEXAME
NECESSÁRIO  PROVIDO  EM  PARTE.  -  A  Lei  Federal  n.
11.738/2008 que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do
art.  60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,  para
instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da Educação Básica,  deve ser  adotada por
todos os Estados e Municípios. - O piso salarial fixado na Lei n.
11.738/2008 é devido aos docentes com carga horária de até 40 horas
semanais,  devendo  os  cálculos  ser  realizados  proporcionalmente
com  relação  aos  professores  com  jornada  inferior.  -  É  de
observância obrigatória pelo Município a regra federal que define
a jornada de trabalho dos docentes da Educação Básica, reservando
o  percentual  mínimo  de  1/3  (um  terço)  da  carga  horária  para  a
dedicação às atividades extraclasse. - A matéria arguida no recurso,
a qual não foi objeto de alegação no Juízo a quo, constitui inovação
recursal, não podendo o Tribunal proferir manifestação meritória,
sob pena  de  supressão  de  instância.  -  Juros  de  mora  e  correção
monetária,  conforme entendimento que vem sendo adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Informativo n. 0535 - Período: 12 de
março  de  2014.  AgRg  no  AREsp 18.272-SP,  Rel.  Min.  Humberto
Martins,  julgado  em  04/02/2014),  são  consectários  legais  da
condenação principal e ostentam natureza de ordem pública, o que
autoriza  sua  análise  de  ofício,  não  configurando  reformatio  in
pejus.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006747620128151161,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 15-06-
2015)

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  considerando  que  as  partes



foram reciprocamente vencedoras e vencidas,  deve-se manter a sucumbência recíproca,
prevista no art. 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973, ressaltando que a autora se
encontra sob os auspícios da gratuidade judiciária.

De outra banda, naquilo que pertine aos juros de mora, entendo que
corretamente  fixados  pelo  magistrado  de  primeiro  grau.  Todavia,  considerando  a
declaração de inconstitucionalidade parcial do art.  1º-F, da Lei nº 9.494/97,  pelo STF, a
correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.

Expostas estas considerações, não conheço da apelação, em face de
sua intempestividade, bem como dou provimento parcial à remessa oficial para reformar a
sentença  quanto  ao  índice  de  correção  monetária  e  quanto  à  condenação  referente  à
equivocada distribuição da jornada de trabalho, extirpando-a da condenação. É como voto.

Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, não  conhecer  da  apelação  e  dar
provimento parcial ao recurso oficial, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


