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–
–
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EXTRAORDINÁRIO
–
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. O Colegiado de origem, dando provimento a pedido formulado
em apelação, consignou o direito de professora de educação básica ao
recebimento de piso salarial e ao uso da fração de 1/3 da jornada de
trabalho para atividades extraclasse, ambos com fundamento na Lei
Nacional nº 11.494/07, considerada decisão proferida pelo Supremo na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167. O Estado de Santa
Catarina afirma a ofensa ao artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da
Constituição Federal. Aponta a violação do pacto federativo e traz como
fundamentos aqueles constantes dos votos vencidos proferidos quando
do julgamento do mencionado precedente.
2. Eis a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167,
relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, com acórdão publicado no
Diário da Justiça de 24 de agosto de 2011:

CONSTITUCIONAL.

FINANCEIRO.

PACTO
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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. 2», §§ Ia E 4o, 3°, CAPUT, II E III E 8°, 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. 3e e 8e da Lei 11.738/2008).
2. E 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. E 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.
3C e 8e da Lei 11.738/2008.

Seguiram-se a esse julgamento mais cinco relativos a embargos de
declaração e outros pertinentes a agravos regimentais, tendo sido feitas
correções de erros materiais e modulados os efeitos, considerada a data
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do julgamento inicial – 27 de abril de 2011. Não tendo havido no recurso
alusão a fundamento constitucional ainda não analisado, descabe, a esta
altura, discordar, no âmbito individual, do que assentado, de forma
definitiva, pela maioria.
3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2015.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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