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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  E
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDORA  MUNICIPAL
APOSENTADA.  PROFESSORA.  PARIDADE  SALARIAL
COM  OS  SERVIDORES  DA  ATIVA.  NECESSIDADE.
REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 40, §4º, CF. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  “A garantia à paridade é ônus que recai sobre o ente público
competente  para  promover  alterações  nos  padrões
remuneratórios dos servidores em atividade. Havendo quebra
da paridade decorrente da falta de correspondência entre os
servidores  ativos  e  inativos,  surge  o  dever  jurídico  de
complementação”

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao recurso, integrando a decisão a
súmula de julgamento encartada à fl. 202.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial  manejado contra sentença do MM.
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos
da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, promovida por Maria Porto Marinho em
face  do  IPSER –  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  de  Lagoa  Seca,  julgou
procedente os pedidos iniciais.



Na sentença, o magistrado a quo julgou procedente os pedidos
formulados na inicial e condenou o réu a implantar a paridade remuneratória a que
faz  jus  a  parte  autora,  devendo  pagar  os  proventos  da  demandante  em  valores
equivalentes aos dos servidores da ativa enquadrados no mesmo cargo e referência
na  carreira  em  que  se  deu  a  aposentadoria  da  promovente,  observada  a
proporcionalidade da jornada de trabalho.

Condenou,  ainda,  o  demandado  a  pagar  as  diferenças  que
deixaram de ser pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, de
acordo com a regra da prescrição quinquenal.

Não  havendo  a  interposição  de  recurso  voluntário,  os  autos
subiram ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba em sede de recurso oficial, isto é,
por obediência ao duplo grau obrigatório, conforme artigo 496, I, do CPC.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
posta em deslinde, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta Corte é de fácil
solução e não demanda maiores esclarecimentos.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia em
disceptação transita em redor do suposto direito da autora, professora aposentada do
Município de Lagoa Seca, à equiparação salarial com os servidores da ativa, além do
recebimento do pagamento das diferenças pagas a menor.

Inicialmente,  vale  salientar  que  a  promovente  fora  admitida
como professora do Município de Lagoa Seca no ano de 1968, conforme portaria de
admissão (fl.  13),  tendo se aposentado no ano de 1993 (27/05/1993),  sob o regime
estatutário estabelecido pela Lei Municipal nº 06/1991.

Tendo  a  autora  se  aposentado  no  ano  de  1993,  aplica-se  a
redação originária do artigo 40, §4º da Constituição Federal, in verbis:

Art. 40, CF
§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma
proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se  modificar  a
remuneração  dos  servidores  em  atividade,  sendo  também



estendidos  aos  inativos  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, na forma da lei.

Sendo  assim,  verifica-se  que  deve  haver  paridade  entre  os
proventos da demandante e a remuneração dos servidores da ativa, não podendo os
seus vencimentos serem minorados em relação a estes. Os acréscimos remuneratórios
supervenientes dos funcionários da ativa devem sempre ser ampliados para a autora.

A Jurisprudência já decidiu a este respeito:

PREVIDENCIÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE POCINHOS. DENEGAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PROFESSOR INATIVO. APOSENTAÇÃO
SOB A VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20/98 QUE, DEU NOVA REDAÇÃO
AO  ART.  40,  §  8º,  CF.  NORMA  DE  EFICÁCIA  PLENA.
OBSERVÂNCIA  OBRIGATÓRIA.  PROVENTOS.
AUSÊNCIA  DE  CORRESPONDÊNCIA  COM  O  PISO
NACIONAL  DO  MAGISTÉRIO.  ACRÉSCIMOS
REMUNERATÓRIOS  DISTINTOS.  QUEBRA  DA
PARIDADE. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. ÔNUS DO
MUNICÍPIO.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA  DEVIDA.
PROVIMENTO  DO  APELO.  1.  Assegurado  ao  servidor
inativo, com base no art. 40, § 8º, da  Constituição Federal, com
redação dada pela EC nº 20/98, o direito de ter seus proventos
ajustados  em  condições  semelhantes  às  dos  servidores  da
ativa. Precedentes do STF. 2. A garantia à paridade é ônus que
recai  sobre  o  ente  público  competente  para  promover
alterações  nos  padrões  remuneratórios  dos  servidores  em
atividade. Havendo quebra da paridade decorrente da falta de
correspondência entre os servidores ativos e inativos, surge o
dever jurídico de complementação,  cuja  omissão demonstra
comportamento  violador  da  ordem  constitucional  a  ser
reparado  no  presente  mandamus.  (TJPB  –
00014728320148150541  –  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  –
08/11/2016)

Portanto, como se trata de norma de eficácia plena, a autora faz
jus aos reajustes de seus proventos em condições semelhantes aos servidores da ativa
enquadrados no mesmo cargo, observando-se a jornada de trabalho e em qual classe
se enquadra a servidora. 



Ante  o  exposto,  nego provimento  ao  recurso  oficial,  para
manter os termos da sentença recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


