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EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. IMPLANTAÇÃO  DO  PISO 
SALARIAL NACIONAL DO  MAGISTÉRIO.  LEI  FEDERAL Nº  11.738/2008. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MONOCRÁTICA ESTEADA EM 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DESTE TRIBUNAL. REQUISITOS 
DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, NÃO AFASTADOS. ÔNUS DO RECORRENTE. 
RAZÕES RECURSAIS INFUNDADAS. APLICAÇÃO DE MULTA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 2.º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

1. É ônus do Agravante provar que os requisitos do art. 557, §1º-A, do CPC, não 
foram  observados  pelo  Relator  que  proveu  monocraticamente  o  Recurso 
originalmente interposto.

2.  “Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal 
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor 
corrigido da causa [...]” (art. 557, §2.º, do Código de Processo Civil).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao  Agravo 
Interno na  Apelação n.º  0001003-77.2012.815.0421,  em  que  figuram  como 
Agravante o Município de Bonito de Santa Fé e como Agravada Francisca Pereira de 
Lacerda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  negar provimento  ao  Agravo  Interno com 
aplicação de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.

VOTO.

O Município  de  Bonito  de  Santa  Fé interpôs Agravo Interno contra a 
Monocrática, f. 249/253,  prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Cobrança de Piso Salarial em face dele ajuizada por Francisca Pereira de Lacerda, 
que deu provimento parcial à Apelação, nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC, em 
razão de estar a Sentença em confronto com a jurisprudência dominante do STF e 
deste Tribunal, para reformando a Sentença condená-lo ao pagamento das diferenças 
salárias referentes ao piso nacional proporcional aos períodos de agosto de 2010, 
janeiro e fevereiro de 2012 e janeiro e fevereiro de 2013.

Em suas razões, f. 286/310, alegou que quando a ação foi proposta já estava 
pagando  proporcionalmente  aos  servidores  municipais  o  piso  nacional  dos 



profissionais do magistério público da educação básica, e que a Lei Municipal nº 
573/2010, que instituiu o  Plano de Cargos Carreira e Remuneração do Magistério 
Público daquele município, estabelece que o regime de trabalho dos professores e 
pedagogos públicos municipais é de 30 horas semanais.

Sustentou  que  a  jurisprudência  é  uníssona  quanto  a  possibilidade  de 
pagamento  do  piso  salarial  do  magistério  proporcional  à  jornada  de  trabalho  do 
professor.

Pugnou pelo provimento do Agravo Interno para que a  Decisão  seja 
modificada, negando-se provimento à Remessa Necessária.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, razão pela qual, presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Monocrática recorrida está em consonância com o entendimento 
jurisprudencial dominante do Supremo Tribunal Federal1 e, se não bastasse, dos 
Órgãos Fracionários2 deste Tribunal, que firmaram o entendimento de que o piso 

1 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. 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 (STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal 
Pleno, julgado em 27/04/2011, Dje-162, divulgação em 23/08/2011, publicação em 24/08/2011). (grifo nosso)

2APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO 
NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL DA CATEGORIA. 
INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. DEVIDO ADIMPLEMENTO A PARTIR

DE ABRIL DE 2011. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVAÇÃO PELA EDILIDADE APENAS EM MAIO 
DO REFERIDO ANO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA 
APELATÓRIA.

- 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.

- “O piso salarial fixado na Lei nº 11.738/2008 é devido aos docentes com carga horária de até 40 horas 
semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com

relação aos professores com jornada inferior.” (TJPB; Rec. 0000592-50.2012.815.0351; Segunda Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 14/07/2014; Pág. 11). (Grifei)

- “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.” (TJPB; RN 0003137-05.2012.815.0251; Rel. Des. José Ricardo Porto; Julg. 25/02/2014).

- Verificando a ficha financeira do ano de 2011, percebe-se que a edilidade adimpliu com o mês de abril 
em desacordo com piso nacional dos professores, quando o valor proporcional referente às horas trabalhadas seria de 
R$ 890,25 (oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), percebendo, contudo, a quantia de R$ 780,00 
(setecentos e oitenta reais), devendo receber a complementação quanto ao respectivo período, tendo em vista que em 
sede de embargos declaratórios o Supremo Tribunal Federal fixou como marco inicial para o piso o julgamento da 



salarial fixado na Lei nº 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, razão pela qual mantenho por seus 
próprios fundamentos a Decisão agravada. 

É ônus do Agravante provar que os requisitos do art. 557, §1º-A, do CPC, 
não foram observados pelo Relator que proveu  monocraticamente  o recurso 
originalmente interposto, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente.

Posto isto, e considerando que o Agravo Interno interposto se afigura 
manifestamente infundado, consoante os fundamentos acima expendidos, nego-
lhe provimento, aplicando ao Recorrente a multa de um por cento sobre o valor 
corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 
condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, conforme disposição 
contida no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, e precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça3.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento,  o Exmo.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho,  dele também participando, além deste Relator, o Exmo.  Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

ADI 4167, ocorrido em 27 de abril de 2011.
- “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). 
(TJPB, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001692-64.2013.815.0461, Primeira Câmara Especial Cível , Des. José Ricardo 
Porto, julgado em 24 de fevereiro de 2015)

 E outro precedente: TJPB, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2013807-74.2014.815.0000 , Segunda Câmara 
Especializada Cível , Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, julgado em 19 de fevereiro de 2015.

3 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O prévio 
recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, 
não sendo possível o seu conhecimento sem o devido pagamento. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido 
ser aplicável, à Fazenda Pública a necessidade do depósito prévio da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, 
como condição para a interposição de qualquer outro recurso, orientação ressonante na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. "É certo que a União, os Estados, os Municípios e as autarquias estão 
isentos do pagamento de custas processuais. Todavia, não se pode confundir o privilégio concedido à Fazenda 
Pública, consistente na dispensa de depósito prévio para fins de interposição de recurso, com a multa instituída 
pelo artigo 557, § 2º, do CPC, por se tratar de institutos de natureza diversa." Precedentes. 3. Agravo regimental 
não conhecido (STJ, AgRg no AREsp 131134/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 
11/03/2014, DJe 19/03/2014).




