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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO DE COBRANÇA.  PISO SALARIAL.  MAGISTÉRIO. 
LEI  N.  11.738/2008.  PRETENSÃO  DE  PERCEPÇÃO  DAS 
DIFERENÇAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 
2011. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA ADI N. 4.167, 
DO STF. FIXAÇÃO DA EFICÁCIA DA LEI A PARTIR DE 27 
DE ABRIL DE 2011. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO 
STF E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. ARTIGO 
557,  §1º-A,  DO  CPC.  REFORMA  DO  DECISUM. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

- Os profissionais do magistério público da educação básica, 
em  consonância  com  a  Lei  nº  11.738/2008,  fazem  jus  ao 
pagamento do piso nacional estabelecido, proporcionalmente 
à carga horária de trabalho, devendo o conceito de piso ser 
entendido  com  fundamento  no  vencimento  base,  sem 
prejuízo de outras vantagens a que faça jus o servidor.

- O Colendo STF, ao julgar Embargos de Declaração na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade de n. 4.167, estabeleceu como 
marco inicial de eficácia da Lei n. 11.738/2008 o dia 27 de abril 
de  2011,  data  esta  do  julgamento  definitivo  pela 
improcedência  da  ADI  em  apreço,  por  meio  do  qual  fora 
reconhecida a constitucionalidade da legislação sobredita.

- Conforme artigo 557, § 1º-A, CPC, e Súmula 253, do Colendo 
STJ, o Relator pode dar provimento ao recurso e ao reexame 
necessário quando a decisão recorrida estiver em manifesto 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.



RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e recurso apelatório interposto pelo 
Município de Sousa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca 
de Sousa nos autos da ação de cobrança movida por Maria Aparecida da Silva e 
outras em face da Municipalidade, ora recorrente.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente  a  pretensão  vestibular,  condenando  o  Município  ao  pagamento  das 
diferenças de piso salarial relativas aos meses de janeiro a abril de 2011.

Inconformado,  o  Município  de  Sousa  interpôs  recurso 
apelatório pugnando, em breve síntese, que a eficácia da Lei 11.738/08 se deu a partir  
de  27/04/2011  em  razão  do  julgamento  do  mérito  da  Adin  4.167  no  STF,  da 
inexistência de diferenças salariais e redução dos honorários advocatícios.

Devidamente  intimadas,  as  apeladas  apresentaram 
contrarrazões (fls. 39/42).

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. 82 do CPC. 

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que o presente recurso merece ser provido, porquanto 
a sentença guerreada se afigura em dissonância com a Jurisprudência dominante do 
Colendo STF e dos mais vários Tribunais de Justiça.

A esse  respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em 
deslinde transita em redor da discussão acerca do direito das autoras, professoras da 
educação  básica  do  Município  réu,  à  percepção  das  diferenças  de  piso  salarial 
referentes  aos  meses  de  janeiro  a  abril  de  2011,  nos  termos  da  Lei  Federal  n.  
11.738/2008, assim como, da Lei Complementar Municipal n. 60/2009.

À luz de referido raciocínio, afigura-se essencial  destacar que 
assiste razão ao polo insurgente, pois, mesmo apesar de o diploma legal atinente ao 
estabelecimento do piso salarial da educação básica remontar ao ano de 2008 e de se 
reconhecidamente  constitucional,  nos  termos  da  ADI  4.167,  da  Suprema  Corte 
Nacional, o mesmo somente passara a gozar de força obrigatória a partir da data do 



julgamento definitivo desta ação constitucional em referência, mais precisamente a 
partir do dia 27 de abril de 2011, nos termos da decisão dos aclaratórios interpostos 
neste mesmo feito do Colendo STF, cuja ementa segue in verbis:

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. (ADI 4167 ED, 
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, 27/02/2013, 09-10-2013).

Dessa  modulação  dos  efeitos  se  extrai,  inequivocamente,  a 
improcedência da pretensão levantada pelas autoras apeladas, posto que, ao modular 
os efeitos do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Federal n. 11.738/2008, o 
Supremo Tribunal Federal legitimara o pagamento e a observância do piso salarial 
apenas a partir de 27 de abril de 2011, não havendo que se conceder as diferenças de 
piso salarial supostamente devidas em momento anterior, mais precisamente entre os 
meses de janeiro e abril de 2011, como requeridos in casu.



Por sua vez, a despeito de o piso salarial ainda não estar, àquele 
momento,  protegido  pela  lei  federal,  estaria  sob o  condão da  Lei  Complementar 
Municipal n. 60/2009. Tal é o que ocorre uma vez que, nos termos do documento 
juntado à fl. 18, vislumbra-se que tal corpo legislativo municipal apenas se encarrega 
de  assegurar  “aos  Profissionais  do  Magistério  Público  Municipal  de  Educação 
Básica, o Piso Salarial previsto na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008”.

Assim, uma vez que tal dispositivo apenas visa a repetição de 
regramento consagrado na Lei Federal n. 11.738/2008, objeto da ADI n. 4.167, do STF, 
assevere-se que a eficácia de tal norma complementar se condiciona, igualmente, à 
aplicabilidade da legislação federal em comento, de modo que nenhuma das normas 
invocadas pelas recorrentes é bastante a respaldar o pleito autoral.

Ao fim, prescreve o art. 557, § 1º-A, do CPC que o Relator pode 
dar  provimento  ao  recurso  e  ao  reexame  necessário  quando  a  decisão  recorrida 
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Relevante destacar, ademais, que 
o  próprio  dispositivo  retromencionado  alcança  o  reexame  necessário,  conforme 
inteligência proclamada pela súmula nº 253, STJ, in verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 

Em razão das considerações tecidas, com arrimo no artigo 557, § 
1º-A, do CPC e na Súmula 253, do STJ, assim como, na Jurisprudência dominante dos 
Tribunais  Superiores,  dou  provimento  ao  recurso, julgando  improcedentes  os 
pedidos iniciais. 

Condeno  a  parte  autora,  ainda,  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
com a ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


