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EMENTA:  AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  E  REMESSA 
NECESSÁRIA. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA. 
PROFESSORA  DA  REDE  MUNICIPAL.  IMPLANTAÇÃO  DO  PISO 
SALARIAL NACIONAL.  LEI  FEDERAL  N.°  11.738/2008.  CÔMPUTO  DA 
REMUNERAÇÃO  ATÉ  26/04/2011  E,  A  PARTIR  DAÍ,  O  VENCIMENTO 
BÁSICO, COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO PISO. ADIN N.° 4.167/DF. 
JORNADA DE TRINTA HORAS SEMANAIS ESTABELECIDA PELO PLANO 
DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO.  ALEGAÇÃO 
DE  SENTENÇA  CITRA  PETITA.  NÃO  CONFIGURADA.  MONOCRÁTICA 
ESTEADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. REQUISITOS 
DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, NÃO AFASTADOS. ÔNUS DO RECORRENTE. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

1.  Serão  objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo  tribunal  todas  as  questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a Sentença não as tenha julgado por 
inteiro (art. 515, §1º, do CPC).

2.  É ônus do  Agravante provar que os requisitos do art. 557,  caput, do CPC, não 
foram observados pelo  Relator  que negou seguimento  ao  Recurso originalmente 
interposto. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
Interno  na Apelação Cível  e Remessa Necessária n.°  0000939-67.2012.815.0421, 
em que  figuram como  Agravante  o  Município  de  Bonito  de  Santa  Fé e  como 
Agravada Maria das Graças Cipriano.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

Município  de  Bonito  de  Santa  Fé interpôs  Agravo  Interno contra  a 
Decisão  Monocrática,  f.  280/284v,  que  deu  provimento  parcial à  Apelação  e  à 
Remessa Necessária, desconstituindo a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única 
da Comarca de Bonito de Santa Fé,  f.  99/105, nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer c/c  Cobrança em face dele ajuizada por Maria das Graças Cipriano, para 
condenar  o  Agravante  ao  pagamento  das  diferenças  salariais  referente  ao  piso 
nacional proporcional do magistério dos períodos de janeiro de 2010, e de janeiro e 
fevereiro de 2012, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo 



índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 
moldes do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Em suas razões, f.  286/310, alegou a nulidade da Sentença, por não haver 
apreciado  todas  as  questões  requeridas em  sua peça  de  defesa,  f.  164/173, 
especificamente  no  que  diz  respeito  à  arguição da  preliminar  de ilegitimidade 
passiva ad causam, configurando suposto julgamento citra petita.

Sustentou novamente  sua  ilegitimidade  para  figurar  no  pólo  passivo  da 
demanda, ao fundamento de que o responsável pelo pagamento dos proventos de 
aposentadoria  da  Agravada  é  o  Instituto  de  Previdência  do  Servidor  Municipal 
Bonitense – IPASB, autarquia previdenciária municipal com personalidade jurídica 
própria.

Pugnou pelo  recebimento  do  Agravo  Interno  e  consequente  reforma  da 
Decisão  agravada,  para  que  seja  dado  processamento  e  provimento  integral  à 
Apelação por ele interposta.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do  Município  Agravante  foi 
enfrentada de forma expressa e clara pela Monocrática guerreada, senão, veja-se:

Em relação  a  preliminar  de  ilegitimidade passiva  ad  causam, passo  analisá-la 
conjuntamente, em virtude de sua indissociabilidade, com a arguição de nulidade da 
sentença, por não ter o juízo apreciado o pedido de reconhecimento da ilegitimidade 
retrocitada, f. 164/172. 

Os  pedidos  constante  na  exordial  são  referentes  ao  pagamento  retroativo  à 
diferença  existente  entre  o  piso  nacional  do  magistério  e  o  que  era  pago  pelo 
município  apelante  desde  janeiro  de  2009,  e  o  terço  do  labor  para  atividades 
extraclasse na forma de hora extra, restando incontroverso que a Edilidade é parte 
legítima para responder pela condenação, porquanto no período de janeiro de 2009 a 
14  de  fevereiro  de  2012  a  apelada  estava  na  ativa,  razão  pela  qual  rejeito  as 
preliminares.

A omissão na Sentença de questão suscitada em sede de Contestação se 
revela irrelevante, posto que, a teor do que dispõe o art. 515, §1º, do CPC, serão 
objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo  Tribunal  todas  as  questões  suscitadas  e 
discutidas no processo, ainda que a Sentença não as tenha julgado por inteiro1.

1 PROCESSO  CIVIL –  SALÁRIO-EDUCAÇÃO  –  ART.  97,  IV  DO  CTN  –  AUSÊNCIA DE 
INFRINGÊNCIA AO  ART.  535  DO  CPC.  1.  O  Tribunal  de  origem somente  está  obrigado  a 
examinar, ainda que implicitamente, as questões suscitadas por ocasião do ajuizamento da ação e 
levantadas com a contestação, observado o disposto nos arts. 515 e 516 do CPC. 2. Se o autor, na  
inicial, elegeu como causas de pedir a inconstitucionalidade e a ilegalidade de determinado tributo,  
tendo sido suscitada a questão nas razões ou contra-razões de apelo, o Tribunal deve pronunciar-se a 
respeito, ainda que a sentença não tenha analisado a questão por inteiro, sob pena de negativa de 
prestação  jurisdicional  e  cerceamento  de  defesa,  na  medida  em que fica  obstado  o  acesso aos  
recursos derradeiros. 3. Hipótese dos autos em que a tese somente foi suscitada em embargos de 
declaração perante o Tribunal a quo, inexistindo omissão capaz de ensejar violação do art. 535 do 
CPC. 4. Se o acórdão examinou a lide sob o aspecto constitucional apenas, descabe a interposição  
de recurso especial.  Dissídio jurisprudencial  prejudicado.  5.  Recurso especial  improvido (STJ - 
REsp: 542034 DF 2003/0077748-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 
16/10/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 17.05.2007 p. 225)



No mérito, a referida Decisão foi calcada na mais recente  jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal2 e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
autorizando o julgamento monocrático ora proferido.

Cabia ao Agravante comprovar que a Decisão não observou os requisitos do 
art. 557, caput, do CPC3, ônus do qual não se desvencilhou.

Posto isso, conhecido o Agravo Interno, nego-lhe provimento.

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

2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1º DA 
LEI  9.868/1999).  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PISO  SALARIAL NACIONAL 
DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. 
DISCUSSÃO  ACERCA DO  ALCANCE  DA EXPRESSÃO  "PISO"  (ART.  2º,  caput  e  §1º). 
LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU 
EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. [...] Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o 
julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de 
que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da 
carreira.[...] Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte (STF, ADI 
n.e  4167-MC,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  17/12/2008,  Dje-079, 
divulgação em 29/04/2009, publicação em 30/04/2009).

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. [...] 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 (STF,  ADI 4167 ED,  Rel.  Min.  Joaquim Barbosa,  Tribunal  Pleno, 
julgado em 27/02/2013, Dje-199, divulgação em 08/10/2013, publicação em 09/10/2013).

3 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. 


