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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  REMESSA  OFICIAL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORAS  MUNICIPAIS.
PROFESSORAS  DA  REDE  PÚBLICA  BÁSICA.
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL COM BASE NA LEI
FEDERAL  Nº  11.738/2008.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
QUANTO  AO  PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DE
DIFERENÇAS DE REAJUSTE ANUAL NÃO ADIMPLIDAS
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  NÃO  OBSERVÂNCIA  DA
DATA-BASE  LEGAL.  RECONHECIMENTO  DA
PENDÊNCIA  PELA  PRÓPRIA  SECRETARIA  DE
EDUCAÇÃO.  ALTERAÇÃO  DO  JULGAMENTO  DO
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  QUE  SE  IMPÕE.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS  COM  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITOS
INFRINGENTES.  DESPROVIMENTO  DO  REEXAME
NECESSÁRIO.

- 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
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais (art. 2º, § 1º),
de forma que o valor do piso no município em que a jornada de
trabalho dos professores é inferior deve ser encontrado com base
na proporcionalidade da carga horária fixada na legislação local.

-  “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
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 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).

-  Em  havendo  elementos  contundentes  do  não  cumprimento,  pela
Administração, do pagamento do reajuste salarial das autoras, Professoras
da  Rede  Municipal  de  Puxinanã,  nos  períodos  reclamados  na  petição
inicial, em desobediência à data-base legal, deve ser mantida a sentença
que condenou a edilidade no adimplemento das quantias.  

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,  ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM
EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  Jozélia  Maria  da  Silva
Figueiredo e outras, em face do acórdão de fls. 211/214, que deu parcial provimento à Remessa
Oficial, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste de Piso Salarial c/c Salários em
Atrasos com Antecipação de Tutela”, proposta contra o Município de Puxinanã.

Nas razões de seu recurso (fls. 218/224), as recorrentes alegam haver omissão quanto
ao pedido de pagamento de diferenças de reajuste salarial que entendem ter direito, onde não foi
observada a data-base prevista em lei federal, esclarecendo ser este o objeto da demanda, e não a
mera implantação do piso nacional.

Com base no exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício
apontado, atribuindo-lhe efeito modificativo.

Contrarrazões às fls. 263/270.

É o breve relatório.

VOTO:

O recurso em apreço merece acolhimento.

De  fato,  no  julgamento  da  remessa,  ficou  consignado  que  as  promoventes,  ora
embargantes, profissionais  do  magistério  da  rede  de  ensino  básico  do  Município  de  Puxinanã,
possuem  carga  horária  de  30  (trinta)  horas  semanais,  nos  termos  do  artigo  43,  caput,  da  lei
Complementar nº 03/2008, com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 09/2010.

Dessa forma, concluiu-se, na ocasião, que as requerentes auferiam rendimentos de
acordo com a proporcionalidade da jornada, nos seguintes termos:
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“Logo, in casu, as fichas financeiras que escoltam a exordial (fls. 16/96)
demonstram  que  a  edilidade  vem  pagando  às  promoventes  por  uma
carga horária de 30 (trinta) horas semanais,  de maneira que,  mesmo
tomando apenas o vencimento base das autoras como
 parâmetro,  observa-se  a  adequação  com  o  piso  salarial  nacional,
sobretudo  se  considerarmos  a  proporcionalidade  da  jornada  de
trabalho,  o  que  torna  induvidoso  que,  no  âmbito  do  Município  de
Puxinanã, restou observado o princípio da legalidade na hipótese, não
prosperando as alegações contidas na petição inicial.” - fl. 213v.

Ocorre que o pedido constante na exordial se concentra no pleito de pagamento de
diferenças de reajuste anual não repassadas às servidoras, havendo afronta ao previsto no art. 5º,
caput, da Lei nº 11.738/2008, que trata do piso salarial nacional dos professores da rede pública de
educação básica. Vejamos:

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.

Partindo do parâmetro legal acima transcrito, e analisando as fichas financeiras que
instruem a petição inicial (fls. 16/96), vislumbro que as atualizações remuneratórias dos anos de
2011 e 2012, períodos estes delineados na exordial, ocorreram a destempo. 

Em  2011,  o  salário-base  das  recorrentes  deveria  ter  sido  reajustado  em janeiro,
porém só o foram em dezembro, havendo diferenças a serem pagas entre janeiro e novembro.

Já em 2012, no mesmo sentido, o aumento salarial só se deu em abril daquele ano,
quando deveria ter se dado em janeiro. 

A questão, inclusive, se mostra incontroversa, eis que, às fls. 97 dos autos, visualiza-
se cópia do Ofício nº 84/2012, da Secretaria Municipal de Educação, reconhecendo exatamente as
pendências ora mencionadas.

Assim sendo, é de se acolher o pleito das embargantes quanto à omissão alegada,
deferindo-se  o  direito  das  mesmas  às  verbas  pleiteadas,  sobretudo  considerando-se  a
constitucionalidade da Lei 11.738/2008, já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, in verbis:

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
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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 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RJTJRS v. 46, n. 282,
2011, p. 29-83) 

Outrossim, em sede de embargos declaratórios, o Supremo Tribunal Federal fixou
como marco inicial para o pagamento do piso, a data do próprio julgamento da ADI 4167, ocorrido
em 27 de abril de 2011. Senão vejamos:

“Ementa:  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 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.”
(ED na  ADI 4167, Relator(a):  Min.  JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
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julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-
2013 PUBLIC 09-10-2013.). (Grifo nosso)

Dado  o  exposto,  e  como  bem asseverado  pelo  Juiz  de  primeiro  grau,  as  partes
promoventes fazem jus aos pleitos formulados, sendo que o primeiro período compreende a partir
de 27/04/2011 até novembro de 2011, e o outro, os meses de janeiro à março de 2012.

Por  tudo  que  foi  exposto,  ACOLHO os  presentes  embargos  de  declaração,
conferindo-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão suscitada, de modo a reconhecer o direito
das  autoras/embargadas  às  diferenças  de  reajustes  salariais  reclamadas  na  petição  inicial  e
parcialmente deferidas na sentença,  desprovendo, assim, a remessa oficial, mantendo os exatos
termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

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 o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, 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, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/11 (r)
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