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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  DE
VALORES  EXPURGADOS DAS REMUNERAÇÕES
MENSAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVENTE.  SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. PISO SALARIAL.
MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DO ART.  2º,  §  5º,  DA
LEI Nº  11.738/2008.  ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.  PREVISÃO  NA  LEI
MUNICIPAL Nº  324/03. REFORMA DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DA REMESSA E PROVIMENTO
DO APELO.

- Nos moldes do art. 2º, § 5º, da Lei nº 11.738/2008, a
servidora  pública  aposentada,  no  cargo  de
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magistério,  faz  jus  ao  piso  salarial  nacional  da
categoria, conforme dispõe o  art. 2º, § 5º, da Lei nº
11.738/2008.

-  Adicional por tempo de serviço é uma vantagem
pecuniária  que  a  administração  concede  aos
servidores  em  razão  do  tempo  de  serviço,
destinando-se a recompensar os que mantiveram por
longo tempo no exercício do cargo.

-  Nos  moldes  do  art.  180,  parágrafo  único,  da  Lei
Municipal  nº  324/03,  o  adicional  por  tempo  de
serviço é extensivo aos servidores públicos inativos,
razão  pela  qual  os  quinquênios  devem  ser
incorporados  aos  proventos  da  aposentadoria  da
autora,  que  já  percebia  o  benefício,  quando  na
atividade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  negar provimento à  remessa  oficial e  dar
provimento ao recurso apelatório.

 
Maria  de  Lourdes  Monteiro  Barbosa ajuizou a

presente  Ação de  Fazer c/c  Cobrança de Valores Expurgados das Remunerações
Mensais,  em face do IPM - Instituto de Previdência do Município de Santa Cruz,
sob a alegação de ser servidora pública municipal, aposentada por invalidez, e não
perceber o piso salarial do magistério, descrito na Lei nº 11.738/08, e os quinquênios
acumulados durante os anos laborados.

 
O  IPM - Instituto de Previdência do Município de
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Santa Cruz apresentou contestação, fls.  52/57,  na qual refutou os termos da petição
inicial, postulando, por fim, pela total improcedência dos pedidos.

Às  fls.  72/78,  o  Juiz  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, e tendo em vista o que mais dos
autos  consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à
espécie, com fulcro nos arts. 269, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PLEITO  INICIAL,
condenando  o  promovido:  na  obrigação  de  fazer,
consistente na implantação, em relação a autora, 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
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 nº 11.738/08,  incidindo,
quanto  a  obrigação  de  pagar  quantia,  atualização
monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.
Sem  custas.  Condeno  o  promovido  em  honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação de pagar quantia certa.

Inconformada,  a  autora  interpôs APELAÇÃO,  fls.
80/83,  pugnando pela reforma da sentença apenas quanto à negativa de percepção
dos quinquênios e, para tanto, aduziu ser ônus do apelado provar que ela  não faria
jus ao recebimento de referida verba na inatividade, nos moldes do art. 333, II, do
Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o recorrido não rebateu, em sede de
contestação, a implantação dos quinquênios.

Contrarrazões não ofertadas pelo apelado, consoante
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certidão de fl. 94-v.

A Procuradoria de Justiça, fls. 98/101, através da Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos aportaram a essa Corte de Justiça
tanto pela interposição de  Recurso Apelatório  interposto pelo promovido, quanto
em razão da Remessa Oficial, os quais serão analisados conjuntamente, haja vista o
exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Das disposições  dos arts.  6º  e 206,  da Constituição
Federal,  é  possível  aferir-se  o  esforço  do  legislador  pátrio  em  conceder
sustentabilidade e desenvolvimento à educação pública, inclusive com remuneração
condigna aos docentes.

Diante dessa perspectiva, foi editada a Lei Federal nº
11.738/08,  a fim de instituir  o piso salarial nacional para o magistério público da
educação básica, a qual estabelece em seu § 5º do art. 2º, o seguinte:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os
profissionais  do  magistério  público  da  educação
básica  será  de  R$  950,00  (novecentos  e  cinquenta
reais) mensais, para a formação em nível médio, na
modalidade  Normal,  prevista  no  art.  62  da  Lei  n  º  
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
(...)
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que
trata  esta  Lei  serão  aplicadas  a  todas  as
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aposentadorias  e  pensões  dos  profissionais  do
magistério público da educação básica alcançadas

pelo art. 7  o   da Emenda Constitucional n  o   41, de 19  
de  dezembro  de  2003,  e  pela  Emenda

Constitucional n  o   47, de 5 de julho de 2005.  

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.
Parágrafo único. A atualização de que trata o  caput
deste  artigo  será  calculada  utilizando-se  o  mesmo
percentual  de  crescimento  do  valor  anual  mínimo
por  aluno  referente  aos  anos  iniciais  do  ensino
fundamental  urbano,  definido  nacionalmente,  nos

termos da  Lei n  o   11.494, de 20 de junho de 2007.   -
Negritei.

O  Supremo  Tribunal  Federal  apreciou  alguns
dispositivos constantes na Lei nº 11.738/08, como o art. 2º, § 1º e § 4º, art. 3º, caput, II e
III e art. 8º, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167/DF, cuja
relatoria coube ao Ministro Joaquim Barbosa, restando a seguinte ementa:

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
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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.  Relator  Ministro
Joaquim Barbosa. Divulgação: DJe de 23.08.2011, pág
27).

Após, no julgamento dos embargos de declaração, a
Corte  Suprema modulou  os  seus  efeitos,  a  partir  de  abril  de  2011,  definindo-se,
outrossim, que o valor do piso salarial  do magistério refere-se ao vencimento do
cargo.

Do  cotejo  dos autos,  fls.  12/34, verifica-se  que  a
promovente  se  aposentou,  por  invalidez,  pelo  IPM -  Instituto  de  Previdência  do
Município  de  Santa  Cruz, em  03  de  junho  de  2005,  tendo  exercido  o  cargo  de
Magistério,  desde  01/03/1981,  no  Município  de  Santa  Cruz,  porém  não  vem
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percebendo o piso salarial nacional do magistério.

Logo,  partindo  das  premissas  já  fixadas e  da
legislação correlata ao tema, vislumbro que a parte autora faz jus à implantação e
atualização do piso nacional do magistério, porém, as diferenças só são devidas a
partir de 27 de abril de 2011, conforme fora fixado na sentença.

Por oportuno, colaciono os julgados a seguir:

PROFESSORES  DA  REDE  ESTADUAL  DE
ENSINO. PISO SALARIAL E CARGA HORÁRIA.
FIXAÇÃO PELA LEI N. 11.738/2008. DECISÃO DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  NA  ADI  N.
4.167-3. VENCIMENTO/PROVENTO BASE.  Tendo
sido definido e interpretado pelo Supremo Tribunal
Federal,  no  âmbito  da  ADI  n.  4.167-3,
complementado  por  decisão  em  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, que o art. 2º, caput e § 2º, da Lei
n.  11.738/2008,  ao  estabelecer  o  piso  nacional  dos
servidores  públicos  do  magistério  da  educação,
refere-se  ao  vencimento  do  servidor,  sendo  este  o
parâmetro  a  ser  observado  a  partir  de  27/04/2011.
data  do  julgamento  final  pelo  STF.  e  verificado  o
pagamento  feito  ao  servidor  aposentado  se  deu  a
menor,  deve ser  complementado pelo  ente público
municipal.  (TJMG;  AC-RN  1.0042.13.004278-3/001;
Rel.  Des.  Geraldo  Augusto  de  Almeida;  Julg.
01/12/2015; DJEMG 11/12/2015).

E, 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação de
revisão  de  aposentadoria.  Servidor  aposentado.
Quadro  do  magistério.  Sentença  de  parcial
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procedência.  I.  Piso nacional do magistério público
da  educação  básica.  Lei  federal  nº
11.738/2008.constitucionalidade confirmada pela adi
nº  4.167  STF.  Revisão  dos  proventos  devida.
Modulação  temporal  para  o  dia  27.04.2011.  Ii.
Adicional de 25%. Previsão no ato de aposentadoria.
Inexistência  de  prova  de  pagamento.  III.  Juros  e
correção  monetária  alterados  de  ofício.  Honorários
advocatícios  mantidos.  Apelação  desprovida.
Recurso adesivo desprovido.  Sentença corrigida de
ofício,  mantidos  os  demais  termos  em  reexame
necessário.  Poder  judiciário  (TJPR;  ApCvReex
1480397-1; Joaquim Távora; Sexta Câmara Cível; Rel.
Des.  Clayton  de  Albuquerque  Maranhão;  Julg.
08/03/2016; DJPR 06/04/2016; Pág. 381).

De outra banda, adentrando propriamente no mérito
do  apelo  manejado  pela  promovente,  o  qual  diz  respeito  à  incorporação dos
quinquênios  nos  proventos  de  aposentadoria,  convém,  de  logo, esclarecer  que  o
adicional  por  tempo  de  serviço  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  pela
Administração  aos  servidores  em  razão  do  tempo  de  serviço,  destinando-se  a
recompensar os que mantiveram por longo tempo no exercício do cargo.

Na hipótese vertente,  percebe-se dos contracheques
acostados às fls. 12/13, que a demandante, durante o período em atividade, recebia o
quinquênio, o qual não foi incorporado em seus proventos de aposentadoria,  não
havendo que se falar em ausência de prova a esse respeito.

De  outra  banda,  cumpre  mencionar  que  foi
descontada contribuição previdenciária sobre os valores relativos aos quinquênios
percebidos durante a atividade.

De  mais a mais, a Lei Municipal nº 324/03, em seus
artigos 179, inciso II, e 180, parágrafo único, estabelece o direito ao percebimento de
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quinquênio em razão do efetivo serviço, bem como estende o referido benefício aos
aposentados. Eis os dispositivos legais atinentes à espécie:

Art. 179 – Conceder-se-á gratificação:
(…)
II – por quinquênio de efetivo serviço;
(...)
Art. 180 – O adicional previsto no inciso II do artigo
179 será concedido à base de 1% (um por cento) do
vencimento,  a  partir  do  décimo  ano  de  efetivo
exercício e será devido a partir da regularização do
pedido.
Parágrafo Único – Esta gratificação é extensiva aos
funcionários  que se  acham aposentados  desde que
tenham completado o respetivo tempo de serviço, na
atividade. 

Nessas  condições,  a  autora  faz  jus  à  incorporação
dos quinquênios aos proventos de sua aposentadoria, bem como ao pagamento das
diferenças  dos valores  pagos a  menor,  a  ser  apurado em liquidação de sentença,
respeitada a prescrição quinquenal.

A propósito, colaciono os julgados a seguir:

AÇÃO  ORDINÁRIA -  SERVIDOR APOSENTADO
DO  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS  -
QUINQUÊNIOS -  DIREITO APÓS A EDIÇÃO DA
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE 1990 - DIREITO
APÓS A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.175/2003 -
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL DAS  PARCELAS  -
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  AO
PAGAMENTO  ATÉ  A APOSENTADORIA E  AOS
RECOLHIMENTOS E REPASSES - CONDENAÇÃO
DO  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  À
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INCORPORAÇÃO  DO  ADICIONAL  E  AOS
PAGAMENTOS  APÓS  A  APOSENTADORIA  -
ATUALIZAÇÃO  DOS  VALORES.  1-  O  servidor
aposentado do Município de Montes Claros faz jus à
percepção  de  quinquênios  desde  a  edição  da  Lei
Orgânica  Municipal  de  1990  e  até  a  data  da  sua
aposentadoria, posterior à edição da Lei Municipal
3.175/2003,  que  não  fora  recepcionada  pela  Lei
Orgânica de 2004. 2- Prescrevem apenas as parcelas
anteriores  aos  cinco  anos  que  antecederam  a
propositura  da  ação,  já  que  não  houve  negativa
expressa  da  Administração.  3-  O  Município  de
Montes  Claros  é  responsável  pelo  pagamento  das
parcelas atrasadas, até a data da aposentadoria do
servidor,  obrigando-se  a  fazer  os  respectivos
recolhimentos e repasses ao Instituto de Previdência
dos  Servidores  Públicos  (PREVMOC).  4-  O
PREVMOC  é  responsável  pela  incorporação  do
adicional  e  aos  pagamentos  das  diferenças
pretéritas,  vencidas  a  partir  da  aposentadoria  do
servidor.  5-  Os  valores  atrasados  devem  ser
atualizados na forma do art. 1ºF da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (TJ-MG -
AC:  10433072147625002  MG,  Relator:  Brandão
Teixeira, Data de Julgamento: 10/07/2013,  Câmaras
Cíveis  /  2ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:
19/07/2013).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PREVIDENCIÁRIO  -  INCORPORAÇÃO  DE
QUINQUENIOS  AOS  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
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INICIAL  -  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. - Diante do reconhecimento judicial
do  direito  da  autora  aos  quinquênios,  tem-se  por
obrigatória  a  inclusão  de  tais  valores  no  cômputo
dos seus proventos de aposentadoria. (TJ-MG - AC:
10433120310969001  MG,  Relator:  Luís  Carlos
Gambogi, Data de Julgamento: 05/06/2014,  Câmaras
Cíveis  /  5ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:
16/06/2014).

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E DOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, para
reformar  a  decisão  recorrida, no  sentido  de  ser  concedida  a  incorporação  dos
quinquênios  aos  proventos  de  aposentadoria  da  autora,  além do  pagamento  dos
valores pagos a menor, a serem apurados em liquidação de sentença,  respeitada a
prescrição quinquenal. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador 

Relator
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