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REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO
SALARIAL DO MAGISTÉRIO – JORNADA DE TRABALHO
INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS – PAGAMENTO DO
PISO DE FORMA PROPORCIONAL – ART. 2º, §3º DA LEI
Nº  11.738/08  –  DOCUMENTOS  DOS  AUTOS  QUE
COMPROVAM  QUE  OS  VALORES  PAGOS  PELA
EDILIDADE ESTAVAM EM CONSONÂNCIA COM O PISO
PROPORCIONAL –  PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – LEI MUNICIPAL Nº
1.042/2011 – JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS
SEMANAIS –  VENCIMENTOS EM DESCONFORMIDADE
COM O VALOR MÍNIMO - DIFERENÇA A SER QUITADA –
SENTENÇA  ESCORREITA  –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Se  a  jornada  de  trabalho  do  servidor  é  inferior  às  40
(quarenta)  horas  semanais,  o  valor  do  piso  salarial
estabelecido no caput do art. 2º da Lei nº 11.738/08 deve
ser  pago de forma proporcional,  à  luz do §3º  do mesmo
dispositivo.

- O art. 23 da Lei Municipal nº 1.042/2011 dispõe que o valor
do vencimento dos profissionais da educação para a jornada
básica de 40 horas e de 25 horas consta no Anexo I, II e III
da referida Lei.

-  Embora  observada  a  proporcionalidade  entre  o  piso
salarial  e  a  jornada  de  trabalho  com  base  na  Lei  nº
11.738/08,  havendo pagamento  dos vencimentos em
patamar  inferior  ao  que  estipula  a  Lei  Municipal  nº
1.042/2011,  é  devida  a  implantação  e  a  quitação  das
diferenças salariais.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (fls.  81/85) oriunda do Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Sapé que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
por  Joseilza  Maria  dos  Santos  Alves,  julgou  parcialmente  procedente  os
pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Sapé (fl. 84):

1-  Proceder  com o pagamento dos vencimentos da parte
autora  de  acordo  com  os  valores  instituídos  pela  Lei
Municipal n. 1.042/2011, observando o nível e a classe da
carreira da promovente;
2-  Ao  pagamento  do  valor  mensal  correspondente  à
diferença entre os valores pagos e os devidos para a parte
autora, considerando o valor da hora aula estabelecida da
Lei Municipal n. 1.042/2011 e a carga horária exercida pela
mesma  (30  horas  semanais),  e  com  reflexo  no  décimos
terceiros  salários,  férias  e  recolhimento  previdenciários,
devidos  a  partir  do  dia  31  de  janeiro  de  2011  (data  da
entrada  em  vigor  da  supracitada  Lei)  até  o  efetivo
cumprimento  do  item  1  deste  comando  sentencial,
resolvendo o mérito.

Condenou ambos os litigantes ao pagamento dos honorários
advocatícios,  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação,  distribuídos  na  proporção  de  70% (setenta  por  cento)  para  a
promovida e 30% (trinta por cento) para a parte demandante.

Condenou  a  promovente  ao  pagamento  de  30%  (trinta  por
cento) das custas processuais, ressalvando a exigibilidade da exação, na forma
do art. 98, §3º, do CPC/15.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo provimento da  Remessa Necessária  para reformar a
sentença (fls. 93/99).

VOTO

A sentença deve ser mantida.

No caso dos autos, Joseilza Maria dos Santos Alves ingressou
com  a  presente  Ação  de  Cobrança  em  face  do  Município  de  Sapé,
pretendendo, em suma, que seja observado pela Edilidade o cumprimento do
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disposto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município (Lei nº
1.042/2011), bem como do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008). 

Inicialmente, o deslinde da controvérsia passa pelo exame da
Lei  Federal  nº  11.738/08,  que  instituiu  o  piso  salarial  nacional  para  os
profissionais do magistério público da educação básica. 

O art. 2º da mencionada Lei dispõe 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.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo
do  qual  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das
Carreiras do magistério público da educação básica, para a
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º  Por  profissionais  do  magistério  público  da  educação
básica  entendem-se  aqueles  que  desempenham  as
atividades  de  docência  ou  as  de  suporte  pedagógico  à
docência,  isto  é,  direção  ou  administração,  planejamento,
inspeção,  supervisão,  orientação  e  coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares
de  educação  básica,  em  suas  diversas  etapas  e
modalidades,  com  a  formação  mínima  determinada  pela
legislação  federal  de  diretrizes  e  bases  da  educação
nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas
de  trabalho  serão,  no  mínimo, proporcionais  ao  valor
mencionado no caput deste artigo.

§ 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.

Como se vê, tal dispositivo regulamenta as seguintes questões:
1) o valor do piso salarial e a sua proporção em relação ao tempo da jornada
de trabalho; 2) o tempo da carga horária a ser destinado a atividades intra e
extraclasse;  3)  a  integralização  que  será  feita  de  forma  progressiva  e
proporcional (art. 3º).
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Em relação ao valor do piso salarial, há de se observar que
inexiste  obrigatoriedade  para  pagamento  integral  do  valor  do  caput  do
supracitado art. 2º (o qual, nos termos do art. 5º1 da mesma legislação, deve
ser  atualizado  no  mês  de  janeiro  de  cada  ano)  para  todos  os  professores
indistintamente, mas sim para aqueles que têm uma jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, conforme previsão constante no §1º do aludido
dispositivo.

Nos termos  do §3º  daquele  comando  legal,  os  vencimentos
referentes às  demais jornadas de trabalho (ou seja, distintas das 40 horas
semanais) deverão ser  proporcionais, no mínimo, ao valor mencionado no
caput do dispositivo.

É importante esclarecer que tais disposições foram objeto de
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  4167,  tendo  o  STF  julgado
improcedente e, portanto, mantido a vigência dos aludidos comandos legais.2

Friso que no referido paradigma decidiu-se que o piso salarial
deve  levar  em  conta  o  vencimento  básico do  professor  e  não  a  sua
remuneração global.

Por outro lado, esclareço que no julgamento dos Embargos de
Declaração opostos em face do referido julgado, o Pretório Excelso modulou os
efeitos do decisum e assentiu que a Lei nº 11.738/08 possui eficácia a partir
da data do julgamento do mérito da referida Ação Direta, que se deu em
27 de abril de 2011. Até aquela data, o piso nacional  era equivalente  à
remuneração global do servidor, por força de interpretação conforme a
Constituição estabelecida pela Suprema Corte no julgamento da Cautelar
que precedeu aquela ADI.

Eis a ementa do julgamento dos Embargos Declaratórios:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROPÓSITO
MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS
DE  DECLARAÇÃO  DE  CONSTITUCIONALIDADE.

1  Art.  5o O  piso  salarial  profissional  nacional  do  magistério  público  da  educação  básica  será  atualizado,

anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
2  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.(ADI 4167, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011.
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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.3

Destarte, as diretrizes que se estabelecem, até aqui, sobre o
piso salarial dos professores, são as seguintes: 1) o valor do piso estabelecido
no caput do art. 2º da Lei nº 11.738/08 é imperativo para os professores com
jornada de trabalho de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, devendo o
piso referente às demais jornadas  de trabalho  ser proporcional  ao aludido
montante; 2)  é possível  o pagamento a menor do piso, mas proporcional  a
jornada  inferior  a  40  horas-aula  semanais; 3)  por  força  da  modulação  dos
efeitos  da  decisão do  STF,  emanada  do  julgamento  dos  Embargos
Declaratórios da ADI 4167/DF, a Lei nº 11.738/08 possui eficácia a partir da
data do julgamento do mérito da referida Ação Direta, que se deu em 27 de
abril de 2011, de forma que, até aquela data, o piso nacional era equivalente à
remuneração  global  do  servidor,  passando  só  a  partir  de  então  a  ser

3  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.
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considerado o vencimento-base.

Transportando essas premissas para o caso dos autos e  em
análise  ao  conjunto  probatório,  concluo  que  não  deve  ser  imposta  ao
Município/Promovido condenação relativa a implantação de piso salarial ou ao
pagamento de diferenças a esse título.

Inicialmente,  destaco  a  legislação  local  pertinente  ao  caso,
para aferir os valores pagos mensalmente:

Lei Municipal nº 1.042/2011, de 31 de janeiro de 2011. 

Art.  15 –  A jornada básica de trabalho dos ocupantes dos
cargos de carreira dos profissionais da educação é de 40
(quarenta) horas semanais. […]
Art. 16 – A jornada de trabalho do professor, no exercício da
docência nas escolas da rede municipal terá:
I. 30 (trinta) horas semanais em sala de aula, 10 (dez) horas
para outras atividades;
[…]
§ 2º – Fica assegurada aos atuais integrantes do Magistério
a jornada parcial de 25 (vinte e cinco) horas semanas; 20
(vinte) horas em sala de aula, 05 (cinco) horas para outras
atividades.

A Lei  Complementar fixou a jornada de trabalho em 40 horas
semanais de forma básica para os profissionais da educação. Para o professor
no  exercício  da  docência  nas  escolas  da  rede  municipal,  distribuiu em  30
horas-aula em sala de aula e  10 horas  para outras  atividades,  facultando a
redução para 25 horas semanais.

Na  hipótese  dos  autos,  diversamente  dos  casos
recorrentemente apreciados por esta Egrégia Câmara, a Edilidade informou por
meio do documento à fl. 50 que a autora é ocupante do cargo de Professora de
Educação Básica  I,  com jornada de  trabalho semanal  de  30 (trinta)  horas,
sendo  dois  terços  da  jornada  direcionada  com  os  educandos e  um  terço
voltado a atividades de formação e planejamento.

Nessa perspectiva,  é pertinente verificar se a remuneração foi
correspondente  a  jornada  de  trabalho,  mediante  simples  regra  aritmética,
levando em conta o piso nacional do magistério para 40 horas-aula de:

R$ 950,00 (2009); 
R$ 1.024,67 (2010); 
R$ 1.187,08 (2011); 
R$ 1.451,00 (2012); 
R$ 1.567,00 (2013); 
R$ 1.697,00 (2014); 
R$ 1.917,78 (2015); 
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R$ 2.135,64 (2016).

Proporcionalmente,  os  valores  do  piso  salarial  para  os
professores de jornada de  30 (trinta) horas semanais – como é o caso em
questão - foram os seguintes:

R$ 712,50 (2009); 
R$ 768,50 (2010); 
R$ 890,31 (2011); 
R$ 1.088,25 (2012); 
R$ 1.175,25 (2013); 
R$ 1.272,75 (2014);
R$ 1.438,33 (2015). 

Na espécie, no ano de 2009, com a carga horária de 30 horas-
aula, a menor remuneração da Autora foi de R$ 663,34, nos meses de janeiro e
fevereiro (fl. 31).

No  ano  de  2010,  com a  carga  horária  de  30 horas-aula,  a
menor remuneração da Autora foi de R$ 1.012,28, no mês de fevereiro (fl. 32).

Até 27 de abril de 2011, com a carga horária de 30 horas-aula,
a menor remuneração da autora foi de 1.062,98, no mês de fevereiro (fl. 33). 

Após 27 de abril de  2011, com a carga horária de 30 horas-
aula, o menor salário base da Autora foi de R$ 1.087,36 (fl. 33).

No  ano  de  2012,  com a  carga  horária  de  30 horas-aula,  o
menor salário base da Autora foi de R$ 1.326,58, no mês de fevereiro (fl. 34).

No  ano  de  2013,  com a  carga  horária  de  30 horas-aula,  o
menor salário base da Autora foi de R$ 1.444,46, no mês de fevereiro (fl. 15).

Com  base  nos  períodos  acima  mencionados,  apenas  nos
meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2009  não  foram  observados  pela
municipalidade o piso nacional, a proporcionalidade da jornada de trabalho e o
salário pago. 

Por outro lado, tendo em vista a impossibilidade de reforma da
decisão em desfavor da Fazenda Pública em sede de Remessa Necessária4,
inexiste razão para a modificação da sentença nesse aspecto.

Noutro giro,  no que pertine à correta aplicação do  Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Sapé, a
Lei  Municipal  nº  1.042/2011,  prevê  vencimentos  em  patamar  superior  aos
efetivamente pagos pela Edilidade nos meses de abril a dezembro de 2011.

4 STJ – Súmula 45: «No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda 
Pública.» 
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É que os profissionais de educação P1, nível 1, classe B, para
uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, devem receber vencimentos em
consonância com as tabelas constantes nos Anexos I, II e III da Lei da Carreira,
conforme se denota do art. 23 da citada Lei.

Nesse sentido, considerando o valor estipulado de R$ 1.619,79
para os profissionais que exercem a jornada de trabalho de 40 horas semanais,
o valor da hora-aula encontrado é de R$ 40,49 (quarenta reais e quarenta e
nove reais),  independentemente da jornada exercida,  seja  de 40,  30 ou 25
horas semanais.

Com base nas fichas financeiras anexadas às fls. 34/37, bem
como o início da vigência da Lei municipal (janeiro de 2011), verifica-se que os
vencimentos pagos nos meses de abril a dezembro de 2011 (R$ 1.087,36) são
menores do que o efetivamente devido (R$ 1214,84), considerando a jornada
de trabalho de 30 horas semanais e o valor da hora-aula de R$ 40,49.

Dessa forma, embora observado o piso nacional do magistério
(Lei nº 11.738/08), a Edilidade deixou de cumprir com o que determina a Lei
Municipal  que  instituiu  o  Plano  de  Cargo,  Carreira  e  Remuneração  dos
Profissionais do Magistério (Lei nº1.042/2011, devendo permanecer irretocável
a sentença objurgada.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de
Justiça:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  PROFESSORA DA REDE
MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PISO
SALARIAL.  MAGISTÉRIO.  FIXAÇÃO  DE  VALOR
SUPERIOR  AO  PISO  NACIONAL.  LEI  MUNICIPAL  Nº
1.042/2011. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º,
III, §1º, DA LEI Nº 11.738/2008. VALOR DO VENCIMENTO
PROPORCIONAL  À  JORNADA DE  TRABALHO.  CARGA
HORÁRIA  DE  30  HORAS  AULA.  CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 2º DA LEI Nº 11.738/2008.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA OFICIAL.  -  O
piso salarial do magistério deve ser proporcional à jornada
de trabalho dos docentes, pelo que, sendo a carga horária
da autora correspondente a 30 horas semanais, deve o ente
municipal  adimplir  corretamente  a  remuneração  da
professora, consoante o valor que lhe é devido. - Restando
demonstrado que o ente municipal não está adimplindo
o  valor  do  piso  do  magistério  de  acordo  com  a  Lei
Municipal nº 1.042/2011 e com a Lei nº 11.738/08, é de se
manter  a  sentença,  que  determinou a  implantação do
valor do piso correto no contracheque da autora, bem
ainda  para  ser  efetuado  o  pagamento  das  diferenças
existentes. (Grifei).

  Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021996420138150351,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 09-10-2017)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE
APOSENTADORIA  VOLUNTÁRIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO  DE  PROFESSOR.  INATIVIDADE.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. PISO SALARIAL. MAGISTÉRIO.
FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL. LEI
MUNICIPAL  Nº  1.042/2011.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, III, § 1º, DA LEI Nº 11.738/2008.
VALOR DO PROVENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE
TRABALHO.  CARGA  HORÁRIA  DE  30  HORAS  AULA.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO §4º, DO ART. 2º, DA LEI
Nº  11.738/2008.  ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
BENEFÍCIO  DEVIDO.  PROVAS  SATISFATÓRIAS.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA  OFICIAL  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO.  -  Embora  a  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal  e  os  Municípios  não  possam  instituir  vencimento
inferior  ao  que  foi  fixado  pela  Lei  nº  11.738/2008,  os
referidos  entes  federativos  podem,  além  de  fixar  valor
superior  para  o  piso  do  magistério,  antecipar  a  sua
atualização, consoante dispõe o art. 2º, §1º c/c art. 3º, III,
§1º,  da  supramencionada  legislação  federal.  -  Restando
demonstrada  a  inadimplência  do  valor  do  piso  do
magistério de acordo com a Lei Municipal nº 1.042/2011
e com a Lei nº 11.738/08, é de se reformar a sentença,
para determinar a implantação do valor do piso correto
nos proventos da autora, bem ainda para ser efetuado o
pagamento das diferenças existentes,  conforme o seu
respectivo enquadramento. […] Grifei.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008148120138150351,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 12-09-2017)

Com estas considerações, verifico que a sentença se encontra
escorreita e em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de
Justiça e de Tribunal Superior.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à Remessa Necessária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

  Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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