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REMESSA OFICIAL  –  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  COBRANÇA  –  PISO  SALARIAL  DO
MAGISTÉRIO  –  ABRANGÊNCIA  A  SERVIDORAS
APOSENTADAS  –  POSSIBILIDADE – ART.  2º,  §5º,
DA  LEI  Nº  11.738/08  –  OBSERVÂNCIA  AS
EMENDAS  CONSTITUCIONAIS  Nº  41/2003  e  nº
47/2005 – REGRA DE TRANSIÇÃO – AFERIÇÃO DO
REGIME  DE  PARIDADE  E  INTEGRALIDADE  –
ANÁLISE  DO  PREENCHIMENTOS  DOS  DEMAIS
REQUISITOS DA LEI FEDERAL – NECESSIDADE DE
REVISÃO  DOS  PROVENTOS  –  PERTINÊNCIA  –
OBRIGAÇÃO  DE  PAGAR  DECORRENTE  DA
REVISÃO  –  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  –
PROVIMENTO  PARCIAL  – INTELIGÊNCIA DO ART.
557, §1º-A DO CPC. 

“As disposições relativas ao piso salarial de que trata
esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e
pensões  dos  profissionais  do  magistério  público  da
educação básica alcançadas pelo art.  7o da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e
pela Emenda Constitucional  no 47, de 5 de julho de
2005” - Art. 2º, §5º da Lei Nº 11.738/08.
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Art. 7º da EC nº 41/03:  “Observado o disposto no art.
37,  XI,  da  Constituição  Federal,  os  proventos  de
aposentadoria  dos  servidores  públicos  titulares  de
cargo  efetivo  e  as  pensões  dos  seus  dependentes
pagos  pela  União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art.  3º
desta Emenda, serão revistos na mesma proporção
e  na  mesma  data,  sempre  que  se  modificar  a
remuneração dos  servidores em atividade,  sendo
também  estendidos  aos  aposentados  e
pensionistas  quaisquer  benefícios  ou  vantagens
posteriormente  concedidos  aos  servidores  em
atividade,  inclusive  quando  decorrentes  da
transformação ou reclassificação do cargo ou função
em  que  se  deu  a  aposentadoria  ou  que  serviu  de
referência para a concessão da pensão, na forma da
lei.”

Vistos etc.

Trata-se de  Remessa Oficial de sentença (fls. 56/58) prolatada
pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Francisca Lopes de Andrade,
Francisca Vanderlei da Costa e Maria de Fátima Félix contra  o Município de
Santa Cruz e o IPM – Instituto de Previdência do Município de Santa Cruz.

Na  sentença  vergastada  o  pedido  foi  julgado  parcialmente
procedente  para  condenar  o  IPM “na  obrigação  de  fazer,  consistente  na
implantação do piso salarial nacional estabelecido na Lei 11.738/08, bem como
na obrigação de pagar a diferença salarial compreendido no período de 27 de
abril  de 2011 até os dias atuais  até a data da efetiva  implantação do piso
salarial  nacional  previsto  na  Lei  11.738/08,  devendo  ambas  as  obrigações
observarem  a  atualização  anual  prevista  no  artigo  5º  da  Lei  n.  11.738/08,
incidindo, quanto a obrigação de pagar quantia, atualização monetária na forma
do art. 1º-F, da Lei 9.494/97”.

Recurso voluntário interposto pelo IPM – Instituto de Previdência
do  Município  de  Santa  Cruz  (fls.  61/66),  que  não  foi  recebido  face  a
intempestividade, fls. 68.

Encaminhamento dos autos a esta Corte Revisora por força do
recurso oficial, fls. 71.

Parecer  do  Ministério  Público  pelo  desprovimento  do  reexame
necessário, para manter a sentença por seus fundamentos, fls. 78/82.

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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É o relatório.

DECIDO.

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.

[…]

§ 5º As disposições relativas ao piso salarial  de que trata
esta  Lei  serão  aplicadas  a  todas  as  aposentadorias  e
pensões  dos  profissionais  do  magistério  público  da
educação  básica  alcançadas  pelo  art.  7o  da  Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Como se vê, tal dispositivo regulamenta as seguintes questões: 1)
o valor do piso salarial e 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);  4) extensão do piso  as aposentadorias e pensões dos

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pela EC nº
41/2003, e pela EC nº 47/2005.

A priori, 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 legais1,
de modo que aos aposentados e pensionistas também deve ser observado
piso nacional do magistério com as devidas ponderações das citadas emendas.

Ademais,  em  torno  do  referido  julgado,  foram  interpostos
embargos  de declaração2,  tendo o  Pretório Excelso modulado  os efeitos do
decisum e assentido 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. 

Como base nas diretrizes estabelecidas nos julgados sobre o piso
salarial dos professores,  foram fixadas as  seguintes  premissas:  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

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.(ADI 4167, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011.
2EMBARGOS  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,  Relator(a):   Min.  JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013.

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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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  considerado  o  vencimento-base;  4) é  aplicável  o  piso  nacional  a
aposentados e pensionistas, observadas as EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.

Transportando  essas  premissas  para  o  caso  dos  autos  e  em
análise ao  conjunto probatório, concluo  que deve ser  mantida a condenação
imposta  ao  Instituto  de  Previdência/promovido,  mas  com  as  seguintes
considerações:

1.  Diante  de  as  autoras  serem  professoras  municipais
aposentadas,  é  necessário  examinar  a  situação  individualizada  de  cada
demandante quanto ao preenchimento dos requisitos do §5º do artigo 2º da Lei
nº 11.738/08 para fins de paridade com os servidores da ativa e aplicação das
regras de transição da emenda 47/2005. 

2. A jornada de trabalho do magistério local, de modo a verificar a
proporcionalidade dos vencimentos em relação a jornada, conquanto nos autos
não há notícia de qual a carga horária então desenvolvida;

3.  Por  se  tratar  o  pedido de obrigação de fazer,  não se  pode
determinar, desde logo – como posto no julgado - , que seja implantado o piso
nacional do magistério. Antes de assim proceder, deve ser realizada a revisão
nos proventos das autoras, exatamente para se avaliar o preenchimento das
regras  de  transição  estatuídas  nas  citadas  Emendas  Constitucionais.  Aliás,
somente após o resultado das revisões é possível aferir se terão ou não direito
a diferença salarial.

Dentre as disposições das emendas, insere-se a  chamada regra
da paridade,  como  previsão no §8º do art. 40 da Constituição Federal, até a
entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

Demais  disso,  não  há  elementos  que  comprovem  a  data  de
aposentadoria  das autoras,  tampouco se  cumpriram as regras  de transição
estabelecidas  pela  EC 47/2005,  tais  como:  1)  35 anos  de  contribuição,  se
homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; 2) 25 anos de efetivo exercício
no serviço público, 15 anos de carreira e 05 anos no cargo em que se der a
aposentadoria;  3)  idade  mínima  resultante  da  redução,  relativamente  aos
limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, de um ano
de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.

Eis, a título de ilustração, a redação do art. 3º da EC 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo  art.  40 da Constituição Federal
ou  pelas  regras  estabelecidas  pelos  2º e  6º  da  Emenda

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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Constitucional  nº  41,  de  2003,  o  servidor  da  União,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias  e  fundações,  que tenha  ingressado  no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com  proventos  integrais,  desde  que  preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:

I  -  trinta  e  cinco  anos  de  contribuição,  se  homem,  e
trinta anos de contribuição, se mulher;

II  -  vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo
em que se der a aposentadoria;

III  -  idade mínima resultante da redução, relativamente
aos  limites  do  art.  40,  §  1º,  inciso  III,  alínea  "a",  da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano
de  contribuição  que  exceder  a  condição  prevista  no
inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo  único.  Aplica-se  ao  valor  dos  proventos  de
aposentadorias  concedidas  com  base  neste  artigo  o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41 de
2003 [regra da paridade],  observando-se igual critério de
revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo. 

Por outro lado, ressalto que acaso as autoras tenham ingressado
no serviço público antes da EC 41/2003  se aposentado após a  sua  edição
(prova  ausente),  elas  podem ser  contempladas pelo  princípio  da  paridade3,

3MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE
REPRESENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA MP Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.703/12, E REAJUSTADO PELAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS  N.  OS  204/2013  E  218/2014.  EQUIPARAÇÃO  REMUNERATÓRIA  ENTRE ATIVOS  E
INATIVOS.  ALEGAÇÃO  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.  INVOCAÇÃO  DO  §4º,  DO  ART.  40,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E DO SEU §8º,  COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 20/98.
INGRESSO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  ANTES  DA  SUPRESSÃO  DA  REGRA  PELA  EMENDA  Nº  41/2003.
APOSENTAÇÃO  APÓS  A  MODIFICAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  PRELIMINARES.  FALTA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  NOTÓRIA  CONTRARIEDADE  À
TESE  DA  IMPETRAÇÃO  PELA  PBPREV.  APRESENTAÇÃO  DE  DEFESA  PROCESSUAL  MERITÓRIA.
FORMALIDADE  SUPRIDA.  PRECEDENTE  DO  STF.  REJEIÇÃO.  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DE  AJUIZAR
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  REJEIÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  117  DA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  85/2003.  AUSÊNCIA  DE
PERTINÊNCIA COM O CASO CONCRETO. IMPETRANTE APOSENTADO PELAS REGRAS GERAIS APLICÁVEIS À
GENERALIDADE  DOS  SERVIDORES.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  MATÉRIA  SUBMETIDA  À  SISTEMÁTICA  DA
REPERCUSSÃO GERAL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. PARIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS
REGRAS DE TRANSIÇÃO FIXADAS PELA  EC Nº  47/2005.  SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS VERIFICADA NO
CASO CONCRETO. ADICIONAL CONCEDIDO EM CARÁTER GENÉRICO, LINEAR E PERMANENTE. NATUREZA
REMUNERATÓRIA CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  1.  Muito  embora  a concessão e a revisão
judiciais de benefícios  previdenciários, em regra, dependam de prévia provocação administrativa do interessado,  o
STF, no julgamento do re n. º 631.240/mg, assentou que a exigência “não deve prevalecer quando o entendimento da
administração  for  notória  e  reiteradamente  contrário  à  postulação  do  segurado”  e  que,  uma  vez  apresentada
contestação meritória, “está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”. 2. O prazo decadencial
para ajuizar mandado de segurança destinado à inclusão de verba legalmente criada após a concessão da pensão
previdenciária paga mensalmente se renova mês a mês. Inteligência da Súmula n. º 85 do Superior Tribunal de justiça.
3. De acordo com a jurisprudência dominante até o primeiro semestre de 2014, o servidor que havia ingressado no
serviço  público  antes  da  vigência  da  Emenda  Constitucional  n.  º  41/2003  e  se  aposentou  após  a  modificação
constitucional  tinha  direito  adquirido,  sem  maiores  especificidades,  à  equiparação  entre  os  proventos  de  sua
aposentadoria e a remuneração do pessoal da ativa. 4. Em agosto de 2014, julgando o mérito de recurso extraordinário
submetido à sistemática da repercussão geral, o STF fixou tese segundo a qual tais servidores fazem jus à paridade
somente se satisfizerem as regras de transição estabelecidas pela EC n. º 47/2005 (stf, re n. º 596962, Rel. Min. Dias
toffoli,  tribunal  pleno,  julgado  em  21/08/2014,  dje-213,  divulgação  em  29/10/2014,  publicação  em  30/10/2014).

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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desde  que  reste devidamente  comprovado  o  preenchimento  dos  requisitos
listados no art. 3º da EC 47/2005  (por isso, é imprescindível a realização da
revisão das aposentadorias).

Esse posicionamento já foi, inclusive, proclamado pelo Supremo
Tribunal  Federal,  em julgado submetido à sistemática  da repercussão geral
(art. 543-B, CPC), no qual se asseverou que os servidores “que ingressaram
no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida  emenda,  possuem  direito  à  paridade  remuneratória  e  à
integralidade no cálculo de seus proventos,  desde que observadas as
regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. Eis a
ementa do aresto (RE 590260): 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO  E
PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO  POR  ATIVIDADE  DE  MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA  PELA  LEI  COMPLEMENTAR  977/2005,  DO
ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  DIREITO  INTERTEMPORAL.
PARIDADE  REMUNERATÓRIA  ENTRE  SERVIDORES
ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM
APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º
E 7º  DA EC 41/2003,  E ARTS.  2º  E 3º  DA EC 47/2005.
REGRAS  DE  TRANSIÇÃO.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I
-  Estende-se  aos  servidores  inativos  a  gratificação
extensiva,  em caráter  genérico,  a todos os servidores em
atividade,  independentemente  da  natureza  da  função
exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º,
da  Constituição).  II  -  Os  servidores  que  ingressaram  no
serviço  público  antes  da  EC  41/2003,  mas  que  se
aposentaram  após  a  referida  emenda,  possuem direito  à
paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos,  desde  que  observadas  as  regras  de  transição
especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso
extraordinário  parcialmente  provido.4

Portanto, considerando  as explicações supra, a sentença dever
ser  parcialmente reformada,  exatamente para ajustar  aos termos do pedido
inicial (seja  a  ação  julgada  procedente,  para  condenar  os  requeridos  a
procederem,  solidariamente,  a  imediata  revisão  nos  salários  base  e  nas
repercussões  destes  de  cada  servidora  requerente,  implantando
imediatamente sobre eles o atual piso nacional do magistério), de modo que a
obrigação de fazer seja de revisão as aposentadorias das autoras, mas não a
imediata  implantação  do  piso  nacional  do  magistério.  Esta  implantação  é

Satisfação configurada no caso concreto. 5. O adicional de representação de que tratam os arts. 57, XIV, da LC n. º
58/2003, e 97, da LC n. º 85/2008, estendido aos escrivães da polícia civil por força da MP n. º 185, publicada em 26
de janeiro de 2012, convertida na Lei n. º 9.703/12, ostenta natureza remuneratória em virtude de seu caráter linear,
genérico e permanente, devendo ser computado para fins de equiparação entre provento e remuneração da ativa.
(TJPB; MS 2013316-67.2014.815.0000; Segunda Seção Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 08/09/2015; Pág. 7)  
4 STF  -  RE  590260,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  24/06/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009.

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       
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consequência  da  revisão.  A  também obrigação  de  pagar  é  decorrência  da
revisão a ser apurada em liquidação de sentença.

Por fim, ressalto que em julgamento em caso similar, este Corte
assentiu  ser  devida  a  revisão  dos  proventos  de  professores,  devendo  ser
observadas  as  regras  de  transição  inerentes  ao  regime  de  paridade  entre
ativos e inativos, senão veja-se:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C COBRANÇA.  PROFESSORES MUNICIPAIS.
PARIDADE  DE  TRATAMENTO  ENTRE  ATIVOS  E
INATIVOS.  REAJUSTE  SALARIAL  NÃO  REPASSADO
AOS  APOSENTADOS.  VIABILIDADE.  OBSERVÂNCIA
DAS  REGRAS  DISPOSTAS  NAS  EC  Nº  41/2003  E
47/2005. ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO.  -  Havendo  comprovação  de  que  Lei
Municipal  conferiu  reajuste  salarial  aos  professores
municipais da ativa, mas que os proventos dos inativos se
encontram congelados, necessária que a referida melhoria
salarial seja repassada aos aposentados que fizerem jus à
paridade remuneratória,  nos termos das EC nº  41/2003 e
47/2005.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021904520118150231,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 20-10-2015) 

Portanto, considerando que o pedido das autoras tem respaldo na
Lei que instituiu o Piso Nacional do Magistério, é devida revisão dos proventos
para  fins  de  viabilizar  a  implantação  do  piso  em  questão,  bem  como  o
pagamento dos valores,  se uma vez constados pagos a menor,  respeitada a
prescrição quinquenal, ou seja, o marco inicial a propositura da ação. 

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art.
557,  §1º-A do CPC/19735 e, dou provimento parcial  ao reexame necessário,
para reformar,  em parte,  a sentença e determinar  que o  IPM – Instituto de
Previdência do Município de Santa Cruz  proceda a revisão dos proventos de
aposentadoria  das autoras para fins do cumprimento do art.  2º,  §5º  da  Lei
Federal nº 11.738/08, mantendo indene as demais prescrições da sentença,
inclusive na obrigação da pagar.

Honorários advocatícios nos moldes determinados na sentença.

P. I. 

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/4

5
Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência.

                                           Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                                       


