
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - 

RJ111585 
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
JORNADA DE TRABALHO. ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 11.738/2008. 
RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO 
ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES. RECURSO ESPECIAL NÃO 
PROVIDO.
1. O STF, no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da 
norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga 
horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades 
extraclasse.
2. O ofício do professor abrange, além das tarefas desempenhadas em 
classe, a preparação das aulas, as reuniões entre pais e mestres e as 
pedagógicas, entre outras práticas inerentes ao exercício do magistério.
3. O cômputo dos dez ou quinze minutos que faltam para que a "hora-aula" 
complete efetivamente uma "hora de relógio" não pode ser considerado 
como tempo de atividade extraclasse, uma vez que tal intervalo de tempo 
não se mostra, de forma alguma, suficiente para que o professor realize as 
atividades para as quais foi o limite da carga horária idealizado.
4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos aos autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell 
Marques, acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Og Fernandes, 
negando provimento ao recurso, e o voto da Sra. Ministra Assusete Magalhães, no 
mesmo sentido da divergência, por maioria, vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin, 
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que 
lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Mauro 
Campbell Marques e Assusete Magalhães. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.  
Brasília, 21 de junho de 2018(data do julgamento)
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Ministro Og Fernandes 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - 

RJ111585 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se 

de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro cuja ementa é a seguinte:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. 
Profissionais de educação da rede pública estadual. Jornada de trabalho. 
Adequação. Reserva de um terço da carga horária para dedicação às atividades 
complementares. Artigo 2º, da Lei nº 11.738/2008. Inconstitucionalidade não 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Descumprimento da norma pelo 
Estado. Lei editada com claro objetivo de valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na carga de trabalho, encontrando evidente fundamento no 
artigo 206, V da Constituição Federal. Atividade que não se restringe a ministrar 
aulas, mas exige a dedicação e o dispêndio de inúmeras horas com estudo para 
aperfeiçoamento e atualização profissional, correção de provas, avaliação de 
trabalhos e registro de notas, indispensáveis ao ensino de qualidade, garantido 
constitucionalmente (artigo 206, VII). Concessão de prazo razoável para a 
efetivação da obrigação, qual seja, um ano a contar da publicação da sentença, 
para o início do ano letivo, tempo suficiente para a implementação das medidas 
necessárias ao seu cumprimento. Decreto condenatório que deve ter seu 
resultado prático assegurado por medida coercitiva. Aplicação do artigo 461, § 5  ̂
do CPC e do artigo 11 da Lei nº 7.347/85. Sentença mantida em reexame 
necessário. Recurso desprovido.

O recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu, além de 

divergência jurisprudencial, violação do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, sob a seguinte 

argumentação (fls. 810-813, e-STJ, grifei):

Ademais, o quadro de horários das unidades escolares não 
compreende intervalos de tempo entre cada aula (as aulas de 50 minutos ou de 45 
minutos são contínuas), inexistindo, portanto, o fracionamento na carga horária de 
planejamento dos professores. Posto de outra forma, os 10 ou 15 minutos que 
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“sobram” de cada aula podem ser somados e utilizados para atividades 
extraclasse  de maneira contínua e extensa, ou em períodos apropriados 
quando se tratar de reuniões pedagógicas e outras atividades de 
planejamento que envolvam os demais profissionais da escola.

(...)
Ao se desconsiderar, no cômputo do terço de horas para 

atividades extraclasses, o fato de que a “hora-aula” é de 50 e 45 minutos (e não 
de 60 minutos) e, ainda, que as “sobras” de 10/15 minutos não são fracionadas 
entre cada aula (ministradas de maneira contínua), conferiu-se interpretação 
equivocada ao artigo 2º, §4º, da Lei nº 11738/08, violando-o, portanto.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do Recurso Especial, in 

verbis (fl. 1.005, e-STJ):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 
PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CARGA HORÁRIA. LIMITE 
MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
COM A FINALIDADE DE ESTUDOS. ART. 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008. 
CÁLCULO EM “HORA”, E NÃO EM “HORA-AULA”.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos 

foram recebidos neste Gabinete em 16.2.2017.

Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública ajuizada por entidade sindical 

contra o Estado do Rio de Janeiro, "objetivando a adequação da jornada de trabalho dos 

profissionais do magistério da rede pública estadual ao disposto no artigo 2º, § 4º da Lei nº 

11.738/2008, a fim de se observar o percentual mínimo de 1/3 da composição da carga 

horária ao exercício das atividades complementares com a finalidade de estudos, planejamento 

e avaliação, remanescendo 2/3 para as atividades de interação com alunos" (fl. 791, e-STJ).

A irresignação merece acolhida.

Inicialmente, cabe transcrever o que dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008:

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.

(...)
§ 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.

Conforme se depreende do dispositivo legal acima indicado, a expressão "carga 

horária" se refere ao conceito universal de "hora" como unidade de medida de tempo, 

equivalente a 60 minutos, e não ao conceito variável de "hora-aula", referente ao tempo de 

duração de uma aula.

Não se pode desprezar o tempo de dez ou quinze minutos de cada "hora-aula" 

que não é destinada à aula propriamente dita no cálculo do terço mínimo de atividades 

extraclasse. Tampouco se pode utilizar o simples cálculo de um terço sobre 40 "horas-aulas", 

por exemplo, como se fossem 40 aulas, sem diferenciar hora de trabalho dentro e fora de sala 

de aula.

Acrescente-se que as atividades complementares de ensino de planejamento e 
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de avaliação, com previsão no calendário letivo, também estão abarcadas pelo art. 2º, § 4º, da 

Lei 11.738/2008.

O art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assim dispõe:

13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade.

Não há como separar as semanas sem atividade de regência de classe da 

jornada de trabalho de professores, uma vez que tais períodos estão diretamente relacionados 

às incumbências legais dos docentes na realização de suas atividades, integrando a carga 

horária obrigatória a ser cumprida pelo professor.

Finalmente, destaco que não há previsão legal de que 1/3 da carga horária a ser 

ministrado em atividades complementares seja realizado em "horas corridas".

Sendo assim, a realização do cálculo do termo de carga horária exigida por lei 

para atividades extraclasse que desconsidera o período em que o docente encontra-se fora de 

aula e utiliza o conceito variável de "hora-aula" contraria o art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, o 

que requer a reforma do acórdão recorrido quanto a este ponto.

Finalmente, destaco que, na sessão de julgamento de 27/6/2017, após 

Voto-Vista proferido pelo eminente Min. Og Fernandes, procedi ao pedido de Vista 

Regimental para que fosse apreciado o precedente do STF trazido aos autos relativo à matéria 

aqui debatida.

Contudo, ressalto que o precedente em tela restringe-se a declarar a 

constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que reserva 1/3 da carga horária de professores para 

dedicação às atividades extraclasse, o que não foi em momento algum negado aqui. O objeto 
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da presente controvérsia refere-se à extensão das atividades que devem ser incluídas nesse 

terço destinado às atividades extraclasse.

Sendo assim, mantenho meu posicionamento anteriormente delineado pelo 

acolhimento da pretensão recursal.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial nos termos da 

fundamentação acima.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2015/0114838-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.569.560 / RJ

Números Origem:  00068504820128190001  201524554608  68504820128190001

PAUTA: 06/04/2017 JULGADO: 06/04/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ111585 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Jornada de Trabalho

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR, pela parte RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, dando provimento ao recurso, pediu vista dos 
autos o Sr. Ministro Og Fernandes."

Aguardam os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente) 
e Francisco Falcão.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO OG FERNANDES: Trata-se de recurso 

especial manejado pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nas alíneas "a" e 

"c" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça daquele Estado.

A decisão combatida foi prolatada em ação civil pública interposta pelo 

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, tendo entendido pela 

impossibilidade de utilização dos 10 minutos restantes que comporiam a hora-aula 

(que possui efetivamente 50 minutos) no cômputo do tempo destinado por lei às 

atividades extraclasse. É o que se observa do seguinte excerto (e-STJ, fls. 797/798):

Isto porque o fracionamento das horas-aula não atende ao objetivo da 
norma, que é a dedicação de 1/3 de horas corridas para atividades 
complementares, sendo contraproducente a utilização de apenas 10 
minutos em cada intervalo para tal fim, em evidente prejuízo à qualidade 
imposta pela Constituição Federal.
Ademais, as semanas sem atividade de regência de classe, previstas no 
Decreto nº 363/77, não se enquadram no conceito de jornada de trabalho 
semanal, tratando-se, a bem da verdade, de período de recesso aplicado 
às atividades de planejamento do currículo do semestre letivo, como se 
observa do calendário escolar anexo ao referido diploma legal (fls. 304).

Em seu recurso especial, alega o Estado que o acórdão proferido pelo 

Tribunal de origem teria violado o art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008. 

O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ, fls. 1.005/1.008 opina 

pelo provimento do recurso, afirmando que, "se a hora-aula é fixada em 50 ou 45 

minutos, aqueles 10 ou 15 minutos restantes já se destinam naturalmente ao terço de 

atividades extracurriculares".

O Em. Ministro Relator deste feito, Herman Benjamin, manifestou-se pela 

procedência do recurso especial, argumentando a impossibilidade de que seja 

desprezado os minutos da hora-aula que não são destinados propriamente à atividade 

em sala. 

Com a devida vênia, discordo do posicionamento do Ilustre Relator.
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A composição da jornada de trabalho dos professores encontra-se 

disciplinada na Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial para os profissionais do 

magistério da educação básica, in verbis:

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.
[...]
§ 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.

Conforme se verifica do § 4º do dispositivo colacionado, apenas 2/3 (dois 

terços) da jornada de trabalho do professor pode ser destinada à atividade que envolva 

interação com os educandos.

O diploma normativo em questão foi discutido em controle concentrado 

perante o Supremo Tribunal Federal, o qual afirmou a constitucionalidade da norma 

quanto à reserva de 1/3 da carga horária dos professores para dedicação às 

atividades extraclasse, nos termos da seguinte ementa:

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.
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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.

Interessante destacar, no ponto, que, por ocasião do julgamento da ADI n. 

4.167, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto, consignou que:

Eu entendo que a fixação de um limite máximo de 2/3 (dois terços) para 
as atividades de interação com os alunos, ou, na verdade, para a 
atividade didática, direta, em sala de aula, mostra-se perfeitamente 
razoável, porque sobrará apenas 1/3 (um terço) para as atividades 
extra-aula.
Quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-aula são 
muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários 
dedicados à preparação das aulas, encontros com pais, com colegas, 
com alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse 
mínimo faz-se necessário para a melhoria da qualidade do ensino e 
também para a redução das desigualdades regionais.

Conforme se verifica do mencionado excerto, o limite de 2/3 (dois terços) 

da jornada do professor com atividades de interação com educando justifica-se 

exatamente pela importância das atividades extra-aula para esses profissionais. 

O ofício do professor abrange, além das tarefas desempenhadas em 

classe, a preparação das aulas, as reuniões pedagógicas e as com os pais, entre 

outras práticas inerentes ao exercício do magistério. 

Assim, sendo essa a razão de ser da mencionada limitação, não se 

mostra razoável o cômputo dos 10 (dez) ou 15 (quinze) minutos que faltam para que a 

"hora-aula" complete efetivamente uma hora como atividade extraclasse. 

Tal ínterim não se mostra, de forma alguma, suficiente para que o 

professor realize nenhuma das atividades para as quais foi o limite idealizado. 

Frise-se, ainda, que esses minutos necessitam ser utilizados pelo 

professor com o seu deslocamento, organização dos alunos e até recuperação do 

desgaste causado em sua voz, entre outros aspectos inerentes ao exercício do 

magistério.

Tais práticas, embora não se enquadrem propriamente como 
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desempenho relacionado à interação com educandos, tampouco se encaixam 

naquelas que lastrearam a reserva de 1/3 da carga horária do professor para atividade 

extraclasse. 

Desse modo, entendo que os minutos que faltam para o cumprimento de 

uma "hora-relógio" não podem ser computados como tempo de atividade extraclasse.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso especial.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2015/0114838-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.569.560 / RJ

Números Origem:  00068504820128190001  201524554608  68504820128190001

PAUTA: 27/06/2017 JULGADO: 27/06/2017

Relator

Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ111585 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Jornada de Trabalho

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes, 
negando provimento ao recurso, pediu vista regimental dos autos o Sr. Ministro Herman 
Benjamin."

Aguardam os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães 
(Presidente). 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
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Relator

Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ111585 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Jornada de Trabalho

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Herman 
Benjamin, ratificando seu voto, dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos o Sr. Ministro 
Mauro Campbell Marques."

Aguardam a Sra. Ministra Assusete Magalhães (Presidente) e o Sr. Ministro Francisco 
Falcão.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: 

Trata-se recurso especial interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 

105, III, a e c, da CF/1988, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça desse Estado 

nestes termos sintetizado (e-STJ fl. 790):

Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Profissionais de 
educação da rede pública estadual. Jornada de trabalho. Adequação. Reserva de 
um terço da carga horária para dedicação às atividades complementares. Artigo 
2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. Inconstitucionalidade não reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal. Descumprimento da norma pelo Estado. Lei editada 
com claro objetivo de valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho, encontrado evidente fundamento no artigo 206, V, da 
Constituição Federal. Atividade que não se restringe a ministrar aulas, mas exige a 
dedicação e o dispêndio de inúmeras  horas com estudo para aperfeiçoamento 
profissional, correção de provas, avaliação de trabalhos e registro de notas, 
indispensáveis ao ensino de qualidade, garantido constitucionalmente (artigo 206, 
VII). Concessão de prazo razoável para a efetivação da obrigação, qual seja, um 
ano a contar da publicação da sentença, para o início do ano letivo, tempo 
suficiente para a implementação das medidas necessárias ao seu cumprimento. 
Decreto condenatório que deve ter seu resultado prático assegurado por medida 
coercitiva. Aplicação do artigo 461, § 5º, do CPC e do artigo 11 da Lei nº 
7.347/1985. Sentença mantida em reexame necessário. Recurso desprovido.

Nas razões do especial, o recorrente defende violação do art. 2º, § 4º, da Lei n. 

11.738/2008, pois a jornada de trabalho de seus professores efetivos não pode sofrer redução de 

um terço, mesmo a título de garantia de tempo mínimo para atividades complementares (como 

planejamento, estudo e avaliação). Isso porque os 10 ou 15 minutos finais de cada aula podem ser 

utilizados para atividades extraclasse. Defende, em síntese, que (e-STJ fl. 816):

Contudo, considerando-se que essas 12 horas-aula não têm 60 minutos cada, mas 
sim 50 minutos, percebe-se que o professor ministrará 10 horas reais de aula (12 
horas x 50 minutos = 600 minutos ou 10 horas). Logo, das 12 horas, sobrarão 2 
horas, que, somadas às 4 horas previstas na Resolução SEE n° 2617/03, até 
mesmo superam a exigência da Lei n° 11.738/08.

Sem contrarrazões.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal manifestou-se 

pelo provimento do recurso especial.
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Já em sessão de julgamento neste STJ, o Exmo. Min. Herman Benjamin ratificou seu 

voto pelo provimento do recurso especial, apesar do voto-vista do Min. Og Fernandes em sentido 

contrário. Pedi vista, então, para melhor análise do processo.

É o breve relatório.

Inicialmente, é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do 

Enunciado Administrativo n. 2/STJ: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, 
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão não merece acolhida, nos exatos e precisos termos apresentados pelo 

Exmo. Min. Og Fernandes.

O objetivo do Estado do Rio de Janeiro está consubstanciado em uma conta aritmética 

simples, amparada no seguinte silogismo: 

I) a jornada de trabalho dos professores é contada por meio de horas (formadas por 60 

minutos) trabalhadas por semana;

II) a hora de uma aula não é de 60 minutos, mas sim de 50 minutos (trabalho diurno) ou 

45 minutos (trabalho norturno); 

III) logo, os 10 ou 15 minutos excedentes à hora-aula devem ser computados na jornada 

semanal do professor como tempo de serviço extraclasse.

Entretanto, entendo que a jornada de trabalho de um professor efetivo não é 

computada apenas por atividades dentro de uma sala de aula. A lei, por não ignorar a alta 

complexidade na formação educacional de um ser humano, determinou que professores se 

dedicassem a atividades extraclasse. A propósito, veja-se o art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008:

Art. 2º. [...]
§ 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.

Dessa forma, um terço de toda a jornada de trabalho dos professores deve ser 
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destinado a atividades externas, fora da interação com os educandos, tais como planejamento 

escolar, conversas com responsáveis de alunos. Em outras palavras, um terço da jornada de 

trabalho de um professor tem como fim a preparação do que será ensinado, exame de como o 

conteúdo será melhor absorvido pelos educandos, etc.

A lógica aritmética desenvolvida pelo Estado do Rio de Janeiro não se aplica, senão 

com ressalvas, a relações humanas sociais complexas. Na verdade, os 10 ou 15 minutos não se 

mostram, nem mesmo, suficientes para que qualquer professor realize atividades extraclasse. 

Basta relembrar as atividades cotidianas, dentro de uma escola: geralmente, ao final de uma 

hora-aula, o professor deve arrumar suas coisas e se dirigir a uma outra classe, na qual irá iniciar 

outra hora-aula; devem ser computadas, também nesse intervalo, pausas para necessidades 

fisiológicas; ainda, fatos corriqueiros, como pedir silêncio em sala de aula, organizar os alunos 

para início das tarefas, e muitos outros, devem ser incluídos.

Em suma: desses 10 ou 15 minutos não sobra nada (ou quase nada), para o professor 

planejar, estudar e preparar suas lições. Incluir tais minutos como atividades extraclasse, passa, 

primeiro, por uma flagrante inviabilidade prática; depois, por uma exigibilidade inalcançável de 

excelência profissional. Essa conclusão fulmina a pretensão do Estado do Rio de Janeiro.

Ainda, reitero o referido pelo Exmo. Min. Og Fernandes, quanto ao decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal, no exame da ADI n. 4.167:

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. 
[...] 
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 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 
2011, p. 29-83)

Finalmente, também quanto à mencionada ADI, sublinho novamente a natureza e a 
importância das atividades extraclasse, fixadas no voto do Exmo. Min. Ricardo Lewandowski: 
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Quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-aula são 

muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários 
dedicados à preparação das aulas, encontros com pais, com colegas, com alunos, 

reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse mínimo faz-se 

necessário para a melhoria da qualidade do ensino e também para a 

redução das desigualdades regionais.

Dessa forma, tal como salientado pelo Exmo. Min. Og Fernandes, "entendo que os 

minutos que faltam para o cumprimento de uma 'hora-relógio' não podem ser computados como 

tempo de atividade extraclasse". Portanto, sem razão o Estado do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, com as devidas vênias ao Exmo. Ministro Relator Herman Benjamin, 

acompanho a divergência e nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.560 - RJ (2015/0114838-7)

VOTO-VOGAL

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES:  Senhor Presidente, esse é um tema 

importante e que é decidido, pela primeira vez, no âmbito do STJ.

Li atentamente o voto de Vossa Excelência, o voto-vista anterior, do Ministro OG 

FERNANDES, que é divergente, e também o voto-vista do Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES. Efetivamente, também estou entendendo que esses 10 ou 15 minutos que 

sobram, de 1 hora ou de 60 minutos, não poderiam ser computados, porque a realidade 

mostra a impossibilidade de se aproveitar a soma dessas sobras, para se computar o tempo 

destinado, por lei, às atividades extraclasse.

Entendo, pedindo a mais respeitosa vênia a Vossa Excelência, que a solução 

que foi dada ao caso, pelo Ministro OG FERNANDES, e agora ratificada pelo Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, é mais coerente com a realidade, com aquilo que sabemos que 

efetivamente ocorre, e é mais coerente também com os pareceres do MEC a respeito do 

assunto e com o julgamento levado a efeito, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade. Aqui se invocou, não só no voto-vista do Ministro OG 

FERNANDES, como também no do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, o voto do 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no STF, que bem demonstra que a posição adotada 

pelo Estado do Rio de Janeiro não se revela a mais consentânea com o Direito.

Pedindo a mais respeitosa vênia a Vossa Excelência, acompanho a 

divergência.
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SEGUNDA TURMA
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Relator

Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : ALDE DA COSTA SANTOS JÚNIOR  - DF007447 
RECORRIDO : SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 

JANEIRO  
ADVOGADO : ELAINE APARECIDA ROLIM DE ALMEIDA E OUTRO(S) - RJ111585 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Jornada de Trabalho

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell 
Marques, acompanhando a divergência inaugurada pelo Sr. Ministro Og Fernandes, negando 
provimento ao recurso, e o voto da Sra. Ministra Assusete Magalhães, no mesmo sentido da 
divergência, a Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin, negou provimento ao 
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes, que lavrará o acórdão."

Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e 
Assusete Magalhães. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
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